
DJ084 46 – ANIMOUV  
RDJ  
 
Fra 7 år 
2 til 4 spillere 
10-20 minutter 
 
Indhold: 
1 spilleplade 
12 dyrebrikker 
48 kort 
 
Spillets formål: 
At vinde dyrekort.  
Spillerne flytter dyrene rundt på brættet, og målet er at placere dem på en linje som på kortene. 
 
Forberedelse af spillet:  
Kortene blandes, og hver spiller får 2 kort. Kortene har 3 dyr, som spilleren skal placere på en linje. 
Resten af kortene lægges i en bunke med forsiden nedad midt på bordet. 
De 12 brikker lægges tilfældigt på pladen på følgende felter:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Spillets forløb: 
Den yngste spiller begynder, og der spilles i urets retning. 
Der spilles efter tur, og man kan enten flytte en brik: 

- til feltet ved siden af, hvis det ikke er optaget 
eller 
- hoppe over en eller flere brikker.  

En brik kan hoppe, hvis feltet eller felterne mellem brikkens startfelt og det felt, den lander på, er 
optaget. Der skal naturligvis være en tom plads at lande på efter det eller de dyr, man hopper over.  
En brik kan hoppe flere gange i træk.  
 

 
 
Når det lykkes at placere 3 dyr på en linje som vist på kortet, viser man sit kort til de andre spillere og 
vinder dette kort, som giver 1 point. 
NB: Dyrene kan placeres i hvilken som helst rækkefølge, men skal altid placeres på samme linje som 
på kortet (vandret, lodret eller diagonal) og uden andre dyr eller et tomt felt imellem.   

brik på 

startfeltet 

brik på 

slutfeltet 



    
Kort   Vundet    Nej, det går ikke 
 

Herefter tager man et nyt kort, så man altid har 2 på hånden, og spillet fortætter med næste spiller.  
Hvis man, efter at have spillet, har lavet en linje, som svarer til linjen på en anden spillers kort, viser 
sidstnævnte  sit kort til de andre spillere med det samme og vinder 1 point. Herefter tager man et nyt 
kort. Spillet fortsætter som før. 
 
 Spillets afslutning: 
Den spiller, som først har 8 kort, vinder. 

Et spil af Martin Nedergaard Andersen 
 

 

Tekst på bagsiden Strategispil 

Ikke nemt at få dyrene placeret rigtigt uden indblanding fra de andre spillere. Et brætspil hvor 

du får brug for dine strategiske evner. 

 


