
The Classic BRIOThe Classic BRIO

Puppy GamePuppy Game
Pyöräytä nuolta!
Katso, koira pissaa!
Onko sinulla samanlaista korttia?

Vanhemmille ja aikuisille pelaajille: 
Puppy Game on nopea ja yksinkertainen peli, jota aikuiset ja lapset voivat 
pelata samoilla säännöillä. Sinulla pitää olla onni mukana matkassa ja muista 
sanoa VUH, jotta voittaisit pelin! Pelatkaa koirapeliä yhdessä usein. Se on 
aina yhtä hauskaa ja lapsesi oppii laskemaan ja yhdistämään samanlaisia 
symboleja. Onnittelut pelivalinnastasi ja hauskoja pelihetkiä!

Alkuvalmistelut: 
Kokoa polkupalat yhteen (pelialusta). Jokainen pelaaja valitsee haluamansa 
kopin. Anna pelaajille muutamia tassumerkkejä, jotka asetetaan polun viereen. 
Sekoita korttipinkka huolellisesti ja jaa kortit pelaajille. Pelaajat asettavat kortit 
eteensä pinoon kuvapuoli alaspäin. Tämän jälkeen jokainen pelaaja kääntää 
4 korttia oikein päin ja asettaa ne eteensä. Nuorin pelaaja aloittaa pelin. 

Puppy Game on nopea ja yksinkertainen peli, jota aikuiset ja lapset voivat 
pelata samoilla säännöillä. Sinulla pitää olla onni mukana matkassa ja muista 
sanoa VUH, jotta voittaisit pelin! Pelatkaa koirapeliä yhdessä usein. Se on 
aina yhtä hauskaa ja lapsesi oppii laskemaan ja yhdistämään samanlaisia 
symboleja. Onnittelut pelivalinnastasi ja hauskoja pelihetkiä!



Pelin aloitus:
Pelivuoro: Pyöräytä nuolihyrrää ja katso kuvaa, jonka kohdalle 
nuolihyrrä pysähtyy. Onko sinun korteissasi sama kuva? Onnittelut! 
Ympäri käännetty kortti osoittaa kuinka monta tassumerkkiä saat, 1, 
2 vai 3. Jos nuolihyrrä osoittaa nukkuvaa tai pissaavaa koiraa, joudut 
luopumaan yhdestä tassumerkistä. Jos sinulla ei ole tassumerkkejä, 
ei tapahdu mitään. 

Nuolihyrrä osoittaa koiran luuta: Mikä tuuri! Saat valita 
minkä tahansa edessä olevista korteistasi. VIHJE: Valitse se, 
josta saat eniten tassumerkkejä!

Mitä tapahtuu, jos minulla on monta samanlaista 
kuvaa? Vaikka sinulla olisikin useita samanlaisia kuvia, saat 
käyttää vain yhden kortin pelivuoron aikana. Tassumerkkien 
enimmäismäärä yhden pelivuoron aikana on 3 kpl. 

Kortti, joka vastaa nuolihyrrän osoittamaa kuvaa: Aseta kortti 
alimmaiseksi korttipinoosi ja nosta pinosta uusi kortti. Sinulla on aina 
neljä korttia käännettynä edessäsi. 

Korteissa ei ole nuolihyrrän osoittamaa kuvaa: Epäonnea! Pelivuoro 
siirtyy seuraavalle pelaajalle. 

Aseta voittamasi tassumerkit polullesi. Aseta 
ensimmäinen tassumerkki lähelle nuolihyrrää ja 
jatka siitä kohti koirankoppiasi. Joka kerta kun asetat 
tassumerkin polullesi, on sinun sanottava VUH, yksi 
VUH jokaista tassumerkkiä kohti. Jos unohdat tämän, 
et saa tassumerkkiä polullesi!

Missä koira on pelin aikana? Se, joka johtaa peliä (siis se, jolla on 
eniten tassumerkkejä polulla), saa asettaa koiran omalle polulleen. 
Jos usealla pelaajalla on sama määrä tassumerkkejä, saa viimeksi 
tassumerkkejä saanut siirtää koiran omalle polulleen. 

Kuka voittaa? Se pelaaja, joka ensimmäisenä saa polkunsa täyteen 
tassumerkkejä, voittaa pelin. Voittaja saa ottaa koiran ja asettaa sen 
omaan koirankoppiinsa. VUH VUH!

Sisältö: 
1 pienoiskokoinen BRIO Mäyräkoira, 3 koiranpolkua 
koppeineen, 30 tassumerkkiä, nuolihyrrä, korttipinkka 
ja pelisäännöt.

2-3 pelaajalle, yli 4-vuotiaille. 
Peliaika noin 15 minuuttia. www.algaspel.se

2 vai 3. Jos nuolihyrrä osoittaa nukkuvaa tai pissaavaa koiraa, joudut 
luopumaan yhdestä tassumerkistä. Jos sinulla ei ole tassumerkkejä, 
ei tapahdu mitään. 

Kortti, joka vastaa nuolihyrrän osoittamaa kuvaa:
alimmaiseksi korttipinoosi ja nosta pinosta uusi kortti. Sinulla on aina 
neljä korttia käännettynä edessäsi. 

Korteissa ei ole nuolihyrrän osoittamaa kuvaa:
siirtyy seuraavalle pelaajalle. 



The Classic BRIOThe Classic BRIO

Puppy GamePuppy Game
Snurra på pilen!
Titta, hunden kissar! 
Har du kortet med samma bild? 

Till föräldrar och vuxna spelare:
Puppy Game är ett snabbt och enkelt spel som vuxna 
och barn kan spela på lika villkor. Det gäller att ha turen på sin sida och att 
komma ihåg att säga VOV för att bli en vinnare! 

Spela Puppy Game ofta tillsammans, det är lika roligt varje gång och lär ditt 
barn räkna och att para ihop likadana symboler. Grattis till ditt spelval och 
mycket nöje!

Spelförberedelser:
Sätt ihop stigarna (spelplanen) och välj varsin hundkoja. Ge spelarna några 
tassmarker som läggs vid sidan om stigen. Blanda kortleken noga och dela ut 
alla korten till spelarna. Lägg korten i en hög framför dig, med bildsidan nedåt. 
Vänd sedan upp 4 kort som spelaren lägger framför sig. 

Puppy Game är ett snabbt och enkelt spel som vuxna 
och barn kan spela på lika villkor. Det gäller att ha turen på sin sida och att 

Spela Puppy Game ofta tillsammans, det är lika roligt varje gång och lär ditt 



Spelstart!
Ett speldrag! Snurra på pilen, titta på bilden som pilen stannar på. Har 
du samma bild på ett av dina 4 kort? Grattis! Det uppvända kortet visar 
hur många tassar du vinner, 1, 2 eller 3 stycken. 

På två av bilderna måste du tyvärr lämna tillbaka 1 tass, det är när 
hunden sover eller kissar. Har du inte hunnit få någon tass händer inget.

Spinnern stannar på hundbenet: Vilken tur! Nu får du 
välja ett valfritt kort som ligger framför dig. TIPS! Välj det 
kort som ger dig mest tassar!

Vad händer om jag har � era kort med samma bild? 
Även om du har � era kort av samma bild får du bara 
använda ett kort per omgång. Max antal tassar du kan få 
per gång är 3.

Kortet som matchade bilden på spinnern:  Lägg tillbaka kortet 
underst i din korthög och vänd upp ett nytt kort. Du ska alltid ha 
4 kort uppvända. 

Inget kort som matchar spinnerbilden: Otur, turen går över 
till nästa spelare.

Samla vunna tassmarker på din stig. Lägg första 
tassen närmast spinnern och fortsätt lägga i riktning 
mot hundkojan. Varje gång du lägger en tassmarker 
på din stig måste du säga VOV, ett VOV för varje tass! 
Glömmer du bort det blir det inga tassmarker!

Var ska hunden stå under spelets gång?  Den som leder 
spelet (dvs har � est tassar), ställer hunden på sin stig. Har � era spelare 
samma antal, går hunden till den som vann senaste ”tassen”. 

Vem vinner? Vinner gör den spelare som först fyller sin stig med 
tassmarker.  Vinnaren får ta hunden och ställa på sin hundkoja. Vov vov!

Innehåll: 
1 BRIO Puppy miniatyr i trä, 3 hundstigar, 30 tassmarker, 
spinnerplatta, 1 kortlek och spelregler. 

För 2-3 deltagare, från 4 år och uppåt. 
Speltid cirka 15 minuter.

www.algaspel.se

hur många tassar du vinner, 1, 2 eller 3 stycken. 

På två av bilderna måste du tyvärr lämna tillbaka 1 tass, det är när 
hunden sover eller kissar. Har du inte hunnit få någon tass händer inget.

Kortet som matchade bilden på spinnern:
underst i din korthög och vänd upp ett nytt kort. Du ska alltid ha 
4 kort uppvända. 

Inget kort som matchar spinnerbilden:
till nästa spelare.
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Puppy GamePuppy Game
Drej på pilen! 
Se, hunden tisser! 
Har du kortet med samme billede? 

Til forældre og voksne spillere
Puppy Game er et hurtigt og enkelt spil, som voksne og børn kan spille 
sammen på lige vilkår. Det gælder om at have heldet med sig og at huske at 
sige VOV for at vinde dette spil! 

Spil Puppy Game sammen ofte – det er lige sjovt hver gang og lærer dit barn 
at regne og at genkende to ens symboler.

Forberedelser
Sæt stierne sammen med drejeskiven i midten (spillepladen) og vælg hver et 
hundehus. Giv spillerne nogle potebrikker, som lægges ved siden af stierne. 
Bland billedkortene grundigt og del alle kort ud til deltagerne. Læg kortene i 
en bunke foran dig med billedsiden nedad. Hver spiller vender derefter 4 kort, 
som lægges ned foran spilleren.

Puppy Game er et hurtigt og enkelt spil, som voksne og børn kan spille 
sammen på lige vilkår. Det gælder om at have heldet med sig og at huske at 

Spil Puppy Game sammen ofte – det er lige sjovt hver gang og lærer dit barn 



Spillets start!
En spilleomgang: Drej på pilen og kig på billedet, som pilen lander på. 
Har du samme billede på et af dine 4 kort? Tillykke! Kortet viser, hvor 
mange potebrikker du vinder – 1, 2 eller 3 stk. 

På to af billederne skal du desværre a� evere 1 potebrik – det er 
når hunden sover eller tisser. Har du endnu ingen potebrikker, sker 
der ingenting.

Pilen lander på kødbenet: Hvor heldigt! Nu må du selv 
vælge et af kortene, der ligger foran dig. TIPS! Vælg det 
kort, der giver dig � est potebrikker!

Hvad sker der, hvis jeg har � ere kort med samme 
billede? Selv om du har � ere kort med samme billede, må 

du kun bruge et kort pr. tur. Du kan højst få 3 potebrikker pr. tur.

Kortet der matchede billedet, som pilen landede på: Læg kortet 
tilbage nederst i din kortbunke og vend et nyt kort. Du skal altid have 
4 kort liggende foran dig. 

Ikke noget kort der matcher billedet, som pilen landede på: Hvor 
uheldigt. Turen går videre til næste deltager.

Saml vundne potebrikker på din hundesti. 
Læg den første potebrik nærmest drejeskiven og 
fortsæt med at lægge potebrikker i retning mod 
hundehuset. Hver gang du lægger en potebrik på 
din sti, skal du sige VOV. Et VOV for hver potebrik! 
Glemmer du det, får du ingen potebrik!

Hvor skal hunden stå i løbet af spillet? Den deltager, der fører spillet 
(dvs. har � est potebrikker), stiller hunden på sin sti. Har � ere spillere 
samme antal, går hunden til den spiller, der vandt den seneste potebrik. 

Hvem vinder? Den spiller, der først fylder sin sti med potebrikker, er 
vinder af spillet. Vinderen må tage hunden og stille den i sit hundehus. 
Vov vov!

Indhold 
1 miniature BRIO Puppy hund i træ, 3 hundestier og 
1 plade med drejeskive (spilleplade), 30 potebrikker, 
billedkort og spilleregler. 

For 2-3 deltagere fra 4 år. Spilletid ca. 15 minutter.
www.algaspel.se

mange potebrikker du vinder – 1, 2 eller 3 stk. 

På to af billederne skal du desværre a� evere 1 potebrik – det er 
når hunden sover eller tisser. Har du endnu ingen potebrikker, sker 
der ingenting.

du kun bruge et kort pr. tur. Du kan højst få 3 potebrikker pr. tur.

Kortet der matchede billedet, som pilen landede på:
tilbage nederst i din kortbunke og vend et nyt kort. Du skal altid have 
4 kort liggende foran dig. 

Ikke noget kort der matcher billedet, som pilen landede på:
uheldigt. Turen går videre til næste deltager.



The Classic BRIOThe Classic BRIO

Puppy GamePuppy Game
Snurr pilen!
Se, hunden tisser!
Har du kortet med samme bilde?

Til foreldre og voksne spillere:
Puppy Game er et raskt og enkelt spill som voksne og barn kan spille på like 
vilkår. Det gjelder å ha hellet på sin side og huske å si VOV for å bli en vinner!

Spill Puppy Game ofte sammen, det er like artig hver gang og lærer ditt barn 
å regne og sette sammen par med lignende symboler. Gratulerer med ditt 
spillvalg og kos dere!

Spillforberedelser:
Sett sammen stigene (spillebrettet) og velg hvert deres hundehus. Gi spillerne 
noen potemarkører som legges ved siden av stigen. Stokk kortstokken nøye, 
og del ut alle kortene til spillerne. Legg kortene i en bunke foran deg, med 
billedsiden ned. Vend så opp 4 kort som spilleren legger foran seg.

Puppy Game er et raskt og enkelt spill som voksne og barn kan spille på like 
vilkår. Det gjelder å ha hellet på sin side og huske å si VOV for å bli en vinner!VOV for å bli en vinner!VOV
Spill Puppy Game ofte sammen, det er like artig hver gang og lærer ditt barn 
å regne og sette sammen par med lignende symboler. Gratulerer med ditt 



Spillstart!
En runde! Snurr pilen, se på bildet som pilen stopper på. Har du samme 
bilde på et av dine 4 kort? Gratulerer! Det oppvendte kortet viser hvor 
mange poter du vinner, 1, 2 eller 3 stykker.

På to av bildene må du dessverre levere tilbake 1 pote, det er når 
hunden sover eller tisser. Har du ikke rukket å få noen poter enda skjer 
det ikke noe.

Spinneren stopper på hundebeinet: Hvilken � aks! Nå får 
du velge et valgfritt kort som ligger foran deg. TIPS! Velg 
det kortet som gir � est poter!

Hva skjer om jeg får � ere kort med samme bilde? Selv 
om du har � ere kort av samme type får du kun bruke ett 
kort per omgang. Maks antall poter du kan få per gang er 3.

Kortet som matchet bildet på spinneren: Legg kortet tilbake 
nederst i din kortbunke og vend opp et nytt kort. Du skal alltid ha 
4 kort vendt opp.

Intet kort som matcher spinnerbildet: U� aks, turen går til 
neste spiller.

Samle vunnede potemarkører på din stige: Legg 
den første poten nærmest spinneren og fortsett 
å legge i retning mot hundehuset. Hver gang du 
legger en potemarkør på din stige må du si VOV, ett 
VOV for hver pote!

Glemmer du det blir det ingen potemarkører!

Hvor skal hunden stå neste gang? Den som leder spillet (dvs har 
� est poter), plasserer sin hund på sin stige. Har � ere spillere det samme 
antallet, går hunden til den som vant den siste poten.

Hvem vinner? Vinner gjør den spilleren som først fyller sin stige med 
potemarkører. Vinneren får ta hunden og stille den på sitt hundehus. 
Vov vov!

Innhold:
1 BRIO Puppy miniatyr i tre, 3 hundestiger, 
30 potemerker, spinner, 1 kortstokk og spillregler.

For 2-3 spillere, fra 4 år. 
Spilletid ca 15 minutter.

www.algaspel.se

mange poter du vinner, 1, 2 eller 3 stykker.

På to av bildene må du dessverre levere tilbake 1 pote, det er når 
hunden sover eller tisser. Har du ikke rukket å få noen poter enda skjer 
det ikke noe.

Kortet som matchet bildet på spinneren:
nederst i din kortbunke og vend opp et nytt kort. Du skal alltid ha 
4 kort vendt opp.

Intet kort som matcher spinnerbildet: 
neste spiller.


