
Farmini 

 

Reglur 

Vorið er komið! Tími til að upphefja býlið aftur til fyrri dýrðar! Heppnin er með þér því svæðiskeppni 

sveitabæja er í gangi! Verðlaunin fyrir fallegasta býlið þetta árið, hlýtur sá bóndi sem á flest dýr og 

kornakra! Munt þú sigra? 

Innihald: 

4 sveitaspjöld 

6 úlfaspjöld 

32 básaspjöld, þ.á.m. 4 byrjunarspjöld 

15 dýraskífur 

12 dýraspjöld 

1 bæjarhlað 

 

Markmið leiksins 

Stækkaðu býlið þitt, ræktaðu akrana og taktu að þér eins mörg dýr og þú getur til að sigra keppnina! 

En hafðu auga á úlfinum sem gæti styggt dýrin þín. Gættu þín líka á því að þín eigin dýr, gætu skemmt 

akrana þína. 

Fyrsti leikmaður 

Sá leikmaður sem síðast sá dráttarvél leikur fyrst. Ef þeir eru tveir, leikur sá yngsti fyrst. 

 

Undirbúningur 

1. Hver leikmaður velur sveitaspjald og setur fyrir framan sig. 

2. Leggið byrjunarspjöldin fjögur á mitt borðið með framhliðina upp. 

3. Stokkið básana og afgangssveitaspjöld og leggið í bunka hjá byrjunarspjöldunum með 

framhliðina niður. 

4. Raðið dýraskífunum á bæjarhlaðið. 

 

Leikmaður 1 

Leikmaður 2 

Leikmaður 3 

 

Leikmenn skiptast á og leika réttsælis, þar til engin spjöld eru eftir, hvorki í bunkanum eða á borðinu. 

Þegar þú átt leik,  velur þú eitt af spilunum fjórum á borðinu og, eftir því hvaða spjald það er, stækkar 

býlið þitt eða færð þér nýtt dýr. Þegar þú hefur leikið spjaldi, á næsti leikmaður leik. 



Flettu efsta spjaldinu í bunkanum svo næsti leikmaður hafi fjögur spjöld til að velja úr. Síðan á næsti 

leikmaður leik. 

Ath. 

Þú verður að velja spjald þegar þú leik. Hins vegar ef svo vill til að þú getur ekki leikið neinu spili af 

borðinu (d. þú hefur ekki laust pláss í básunum þínum og getur bara valið dýraspjöld), verður þú samt 

að velja spjald sem þú kastar strax.  

Í leiknum eru þrjár gerðir af spjöldum: 

 

Básapjöld 

Básaspjöld stækka býlið þitt. 

Ef þú velur básaspjald, leggur þú það strax á býlið þitt. 

Hvernig á að leggja það? Spjöld sem liggja hvort að öðru verða að passa saman. Girðing verður að 

tengjast annarri girðingu og grashagi verður að snerta annan grashaga: 

 

Ath. 

Þú mátt skilja eftir auðan reit þegar þú stækkar býlið þitt en þá missir þú 1 stig fyrir hvern auðan reit í 

lokastigatalningunni. 

Kornakrar 

Á sumum básaspjöldum eru kornakrar. 

Þú færð stig fyrir kornakra ef þeir eru í afgirtum bás. Þú færð 1 stig fyrir hvern kornakur í afgirtum 

bás. 

! 

Ef það eru eitt eða fleiri dýr í afgirta básnum, munu kornakrarnir þar fæða dýrin og þá færð þú engin 

stig. Gættu þín! 

 

Dýraspjöld 

Dýraspjöld gera þér kleift að taka að þér 1 eða 2 dýr. Ef þú velur dýraspjald, máttu taka eins margar 

dýraskífur a bæjarhlaðinu og spjaldið sýnir. Þú verður strax að leggja skífuna/skífurnar á dýrareit á 

býlinu þínu. Það má ekki vera dýr fyrir á reitnum. Ólíkar tegundir dýra mega vera í sama bás. Þegar þú 

hefur lagt niður skífurnar, hendir þú dýraspjaldinu. Þú færð 1 stig fyrir hvert dýr á býlinu þínu í 

leikslok. Reyndu að vernda dýrin þín í lokuðum básum áður en úlfurinn birtist! 

 

Úlfaspjöld 

Um leið og úlfaspjald birtist, er gert hlé á leiknum. Ekki velja spjald fyrr en búið er að leysa úr 

úlfaspjaldinu. Áhrif úlfaspjaldsins ná til allra leikmanna.  



Úlfurinn styggir dýrin sem sýnd eru á úlfaspjaldinu. Hver leikmaður með sams konar dýr (sem eru ekki 

í afgirtum básum) verða að skila samsvarandi skífum á bæjarhlaðið. 

Síðan er úlfaspjaldinu hent. Nýju spili er flett úr bunkanum og leiknum haldið áfram. 

 

Leikslok 

Leiknum lýkur um leið og bunkinn klárast og engin spjöld eru eftir. Leikmenn telja stigin sem þeir 

fengu fyrir býlin sín. Stigahæsti leikmaðurinn sigrar! 

 

Hvernig skal telja stigin? 

Dýr: Þú færð 1 stig fyrir hvert dýr á býlinu þínu. 

Kornakrar: Þú færð 1 stig fyrir hvern kornakur í afgirtum bás á býlinu þínu. 

Þú færð engin stig fyrir kornakra sem eru ekki í afgirtum bás eða í bás með dýrum. 

Dragðu 1 stig frá fyrir hvern bás sem þú lokaðir ekki með því að skilja eftir auðan reit í miðjunni. 

 

Ef það er jafntefli: 

sigrar sá sem á flest (í þessari röð): [svín, geitur, hænsn] 

 

Fyrir meira krefjandi áskorun… 

Tilbrigði: Þegar þú skilur leikinn, gætir þú prófað þetta tilbrigði til tilbreytingar. 

Í tilbrigðinu, fær sá bóndi sem skipuleggur býlið sitt best sérstök verðlaun. Að auki fæst tvöfaldur 

stigafjöldi fyrir bása þar sem öll dýrin eru af sömu tegund. 

 

6 stig 

2 stig 

 

Sérstakar reglur fyrir eins manns leik 

Í eins manns leik, gengur leikurinn fyrir sig eins og á undan er lýst en með einni lítilli breytingu: Þegar 

úlfurinn birtist, hræðir hann burtu næstum öll dýrin. 

Þú verður þá að henda öllum dýraspjöldunum á borðinu (ef einhver eru), og síðan virkja áhrif 

úlfaspjaldsins eins og áður var lýst. Síðan er spilum flett úr bunkanum þar til aftur eru fjögur spjöld 

með framhliðina upp á borðinu. Ef úlfur birtist aftur, eru þessar aðgerðir endurteknar með þeim 

dýrum sem áhrifin ná til. 

Þegar engin spjöld eru eftir, telur þú stigin þín. 

 



Athugaðu stöðu þína 

Stigafjöldi  

Grunnreglur fyrir einn leikmann   Reglur fyrir tilbrigði   Lýsing 

35     50      Til hamingju! Þú vannst  

keppnina! 

30-34     40-49      Þú komst á verðlaunapall! Þú  

tekur þetta á næsta ári! 

20-29      30-39    Hestarnir þínir gátu ekki  

staðist fersku maískólfana. 

10-19      20-29    Svo nálægt! Úlfurinn hræddi  

dýrin þín aðeins of oft! 

0-9     0-19     Dómararnir héldu að þú ættir  

svínastíu, frekar en býli. 

Reyndu aftur að ári! 

 

Þakkir frá hönnuðunum og teyminu 

Þakkir til Lenny og Lily, tryggustu leikjaprófarana okkar, Aurélie fyrir gagnlega gagnrýni og til 

nemenda og kennara Saint Louis de Colomban skólans fyrir að spila spilið okkar svona oft í tímum. 

Við þökkum hinsvegar ekki úlfinu þar sem hann er virkilega dónalegur. 

Við þökkum einnig nemendum í Ludres og kennurnum sem gáfu okkur góðar athugasemdir og álit á 

leiknum. 
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