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LeikREGLUR
Pabbi hefur eitthvað átt við brauðristina!  

Hægt er að rista 4 brauðsneiðar í einu og nú er hún full!
Súkkulaði, hunang, sulta, ostur, beikon,  

það er eitthvað fyrir alla! Gríptu uppáhalds  
áleggið þitt og þegar brauðristin er tóm, vinnur sá  

sem er með flestar sneiðar. 
En gættu þín á sneiðinni með 

úldna fisknum...

Þær sneiðar sem duttu á borðið eru hafðar þar áfram. Þegar allir eru tilbúnir, ýtir næsti 
leikmaður á tímamælinn og byrjar nýja umferð.

brauðið með úldna fisknum
Þessi sneið veldur usla á leikborðinu þegar hún dettur niður en hér er færi á að skipta út 
sneiðum. Leikmenn sem geyma sneiðar í horninu á spjaldinu sínu geta skipt þeim út fyrir 
spjald á borðinu sem snýr upp og þeim líst vel á. Sneiðarnar sem er skipt út eru lagðar á 
borðið með framhliðina upp í stað þeirra sem leikmaður velur sér. Annar leikmaður getur 
þá tekið sneiðina ef honum sýnist svo. Skipta má út nokkrum sneiðum en aðeins fyrir þær 
sem lentu á borðinu með framhliðina upp.

Þegar allir eru búnir að skipta er sneiðunum sem eftir eru safnað saman  
og þær fjarlægðar af borðinu og næsti leikmaður ýtir á nefið.

Ef leikmaður fær sneið með úldnum fisk í pönnuna sína verður hann að skila einni af 
sneiðunum sem hann er búinn að vinna sér inn. Hann setur sneiðina á borðið með  
framhliðina upp og annar leikmaður má taka hana þegar kemur að því  
að skipta út sneiðum.

leikslok
Þegar brauðristin er tóm, telja leikmenn brauð- 
sneiðarnar á diskunum sínum og sá sem er með flestar  
vinnur. Aðeins sneiðar sem samsvara þeim sem fyrir  
voru á disknum eru gildar.
 
- 

Leikmenn sem ná einni 
eða fleiri brauðsneiðum 
í pönnuna setja þær á 
diskinn sinn (ef þær eru 
með réttu áleggi).

Ef þær eru ekki með réttu 
áleggi eru þær settar til 

hliðar við diskinn  
(á brauðsneiðarmerkið  
í horninu á spjaldinu).

Aðvörun: Ekki ætlað börnum yngri en  
3ja ára. Inniheldur smáhluti sem  
valdið geta köfnun.
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leikreglur
Innihald
•  Brauðrist með aukapörtum 

(bolli, skál, skeiðar og gafflar  
sem eru fest á brauðristina)

• 40 brauðsneiðaspjöld
 · 6 sneiðar m/súkkulaði
 · 6 sneiðar m/osti
 · 6 sneiðar m/hunangi
 · 6 sneiðar m/jarðaberjasultu
 · 6 sneiðar m/eggi
 · 6 sneiðar m/beikoni
 · 4 sneiðar m/úldnum fiski
• 4 pappaspjöld með áprentuðum diskum í 4 mismunandi litum
• 4 pönnur í mismunandi litum
• límmiðar

samsetning
Byrjaðu á að setja saman brauðristina. Festu límmiða á botninn á bláa bollanum og grænu 
skálinni og skrúfaðu þau svo framan á brauðristina. Þetta eru augun hennar. Festu svo 
límmiðann með tímamælinum í miðjuna á brauðristinni. Þetta er nefið hennar. 

Nú er komin svipur á hana!

Síðan smellirðu göfflunum á hliðarnar  
og nú er hún komin með handleggi.

Að lokum seturðu  
skeiðarnar undir brauð-
ristina en þær eru fætur.

Nú er hún tilbúin!

undirbúningur
Hver leikmaður fær sér pönnu og diskaspjald í samsvarandi lit og hefur fyrir framan sig. 
Brauðsneiðarnar 40 eru stokkaðar og þeim er skipt á milli hólfana 4 í brauðristinni.  
Brauðristin er sett á mitt borðið.  
Nú hefst leikurinn!

að spila
Gráðugasti leikmaðurinn byrjar umferðina 
(sá sem fyrstur kallar eða gefur merki) og síðan 
er haldið áfram réttsælis. Þegar allir eru tilbúnir 
með pönnurnar sínar, þrýstir fyrsti leikmaðurinn 
á tímamælinn á brauðristinni (nefið hennar) 
og lætur brauðsneiðarnar skjótast upp í loft. 
Til að vera viss um að brauðristin sé rétt stillt, 
skaltu ýta á nefið í 2 áföngum þangað til þú 
heyrir smell.

1-4 brauðsneiðar munu skjótast  
upp úr brauðristinni!

Allir leikmenn reyna samtímis að grípa brauðsneiðar í pönnurnar sínar (að sjálfsögðu er 
bannað að nota hendurnar). 
Það þarf að vinna sér inn daglegt brauð, og þú þarft dálitla æfingu til að ná sneiðunum.

Ráð:
•  Ekki gera neinar snöggar hreyfingar með pönnunni þinni, læstu  

úlnliðnum og hreyfðu pönnuna með handlegginn beinan.
•  Stundum lenda 2 sneiðar á pönnunni. Þessar samlokur eru gildar 

fyrir unga krakka sem eru að læra.
•  Fyrir yngri börn er mælt með því að sitja við borðið (ekki standa) – 

svo þau hreyfi sig ekki of mikið og geri of stórar handahreyfingar.

KLIKK!


