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DK Spilleregler

Små dyr har besluttet, at de vil lave et væddeløb i haven!  
Men pas på! For at undgå at blive fanget af rovdyr skal man kamuflere sig!

Indhold:
- 32 kort

- 4 brikker

Spillets formål: 
At være den første, der når frem til målet

Spilleregler:  
De 32 kort blandes. Der laves en rute af 10 kort, som lægges midt på bordet med 
billedsiden opad det ene ved siden af det andet.
Hver spiller får 2 kort, som spilleren lægger med billedsiden opad foran sig. 
Resten af kortene udgør bunken. Man vender billedsiden opad på de 2 første kort  
i bunken.
Hver spiller vælger en dyrebrik og sætter den foran rutens første felt.
Den yngste spiller begynder, herefter spiller man i retning med uret.



Spillerne skal igennem ruten felt efter felt. 
For at gå fremad på felterne skal spilleren bruge 
 en passende kamuflage: De skal vise et kort 
• Enten af samme farve
• Eller af samme form, som feltet de skal hen til.

Bemærkning : ét og samme kort kan give lov til 
at gå flere felter frem.  
Når et kort er brugt, skal det lægges til side.

Derefter, hvis spilleren ønsker det og stadig  
har kort på hånden, der giver lov til af gå  
frem, kan han/hun fortsætte med at spille. 

Spilleren kan også vælge at gemme sit/sine  
kort til næste omgang.

Ved slutningen af sin tur tager spilleren et nyt kort i bunken: Han kan vælge et af de to 
kort, som er lagt ved siden af bunken eller det første kort, som ligger med billedsiden 
nedad i bunken. Hvis spilleren vælger et af de to vendte kort, skal spilleren vende det 
første kort i bunken og lægge det dér, hvor vedkommende lige har taget et kort.

En spiller har ikke ret til at have mere end 3 kort på hånden. Hvis spilleren ønsker at 
fiske et 4. kort, skal han først lægge et af sine kort til side.

Hvis der ikke er flere kort, laver man en ny bunke ved at blande de kort, der er lagt til side.

Den første spiller, der kommer til det sidste felt på banen, har vundet.

Et spil af Agnès Largeaud

Samme 
form

Samme 
farve


