SEQUENCE NUMBERS · SPILINSTRUKTIONER
DK

SEKVENS – PLUS OG MINUS PÅ RÆKKE
SPILINSTRUKTIONER
2-6 SPILLERE
FRA 7 ÅR OG OPEFTER
SPILLERE: 2-6 spillere. Op til 3 spillere kan spille individuelt. Hvis der er mere end 3 spillere, skal der spilles i hold.
INDHOLD: Spilleplade, spillekort, spillebrikker, spilinstruktioner.
Når to spillere eller to hold spiller mod hinanden, skal der kun bruges to sæt brikker. Der spilles kun med tre sæt brikker, når der
er tre spillere eller tre hold.
‘TALSIDE’
SEKVENS: Det gælder om at få fem på stribe af den samme farve brik, en sekvens, og brikkerne må
lægges både lodret, vandret og diagonalt på spillepladen.
BEMÆRK: Når spillet starter, skal brikkerne ligge med billedsiden opad og den noprede side nedad.
Når en spiller har fået en sekvens, skal disse brikker vendes om, så de har den noprede side opad.
På den måde kan spillerne se, at her er en sekvens.
FRIE FELTER: Der er et frit felt i hvert af spillepladens fire hjørner. Enhver spiller må bruge disse
felter, som om én af deres egne brikker var på feltet. Når du bruger et frit felt, skal du kun lægge fire
brikker for at få en sekvens. Flere spillere må godt bruge samme hjørne som en del af en sekvens.
SPILLETS MÅL: 2-3 spillere: Det gælder om som enkelt spiller eller team at være den første til at
‘NOPRET SIDE’
få en sekvens. 4-6 spillere: Det gælder om som enkelt spiller eller team at være den første til at få to
sekvenser.
FØR SPILLET KAN GÅ I GANG: Placer spillepladen på en plan overflade med nok plads omkring
pladen til, at hver spiller har plads til trækbunken, spilbrikker og en afkastbunke til hver spiller.
Hvis I er 2 hold: Spillerne inddeles i to hold med lige mange spillere på hvert hold. Holdmedlemmerne må ikke sidde ved siden
af hinanden. De skal sidde skiftevis med en modspiller på hver side omkring spillepladen.
Hvis I er 3 hold: Spillerne inddeles i tre hold med lige mange spillere på hvert hold. Holdmedlemmerne må ikke sidde ved
siden af hinanden. De skal sidde således, at hver tredje spiller omkring bordet er på samme hold.
Kortgiveren blander kortene og deler lige mange kort ud til hver spiller (se tabellen nedenfor). Sørg for, at alle
holdmedlemmerne bruger samme farve brikker.
ANTAL KORT TIL HVER SPILLER: 2-3 spillere: 5 kort hver;
4-6 spillere: 4 kort hver
SPILLETS START: Spilleren, som sidder til venstre for kortgiveren, starter spillet, og der spilles med uret. Den spiller, der
starter, vælger et af de kort, han/hun har på hånden, og lægger det med billedsiden opad på bordet foran sig. Denne bunke
kalder vi afkastbunken, og hver spiller har en afkastbunke, som alle skal kunne se. Derefter LÆGGER SPILLEREN EN AF
SINE BRIKKER PÅ DET TAL PÅ SPILLEPLADEN, DER ER DET KORREKTE SVAR PÅ REGNESTYKKET PÅ KORTET.
Hvert tal står to gange på spillepladen. En spiller må stille sig på ethvert felt, med mindre der står en anden spiller i forvejen.
Når først en brik er lagt, kan den ikke fjernes af en modspiller, undtagen når der bruges et minuskort (se forklaring nedenfor).
Til slut trækker spilleren et kort fra trækbunken, og så er det den næste spillers tur.
PLUS- OG MINUSKORT: Der er to pluskort og to minuskort i kortspillet. For at spille et pluskort lægger du det i din afkastbunke
og lægger en af dine brikker på et frit felt på spillepladen. For at spille et minuskort lægger du det i din afkastbunke og fjerner
en af dine modspilleres brikker fra spillepladen. Så er det den næstes tur. Du må ikke lægge en af dine brikker på samme felt i
denne omgang. Du må ikke fjerne en modspillers brik, som allerede er en del af en fuld sekvens. Når en spiller eller et team får
lavet en sekvens, kan den ikke brydes.
Plus + LÆG DIN BRIK PÅ ET FRIT FELT
Minus - FJERN EN AF MODSPILLERENS BRIKKER
DØDT KORT: Hvis du har et kort på hånden, hvor tallet, der repræsenterer svaret på regnestykket, allerede er besat, fordi der
allerede ligger en brik på begge felterne på spillepladen, har du et dødt kort, og du må bytte det til et nyt kort. Når det er din tur,
lægger du det døde kort i din afkastbunke og siger, at du lægger et dødt kort. Derefter tager du et nyt kort (ét kort pr. omgang).
Derefter er det din tur til at spille, som normalt.
MISTET KORT: Når det har været din tur, og du har lagt din brik på spillepladen, skal du trække et kort fra trækbunken. Hvis du
glemmer at tage et kort, før den næste spiller tager sit kort, mister du retten til at tage et kort, og du må spille videre med færre
kort på hånden end de andre spillere – en klar ulempe.
SNAK VED BORDET: Der må ikke snakkes ved bordet eller gives råd til medspillere. Hvis en spiller siger noget for at gøre en
medspiller opmærksom på, at han/hun er ved at gøre noget dumt, skal hvert medlem af teamet afgive et valgfrit kort og lægge
det i deres afkastbunke.
Når der ikke er flere kort at trække i bunken, blandes de kasserede bunker og samles til en ny bunke at trække kort fra.
Spillet fortsætter med uret, indtil en spiller eller et team får en sekvens, hvilket betyder, at spilleren eller teamet har vundet
spillet.

