
Så här spelas Familjeduellen QUBE

Du ska bli av med dina kort på hand 
före dina motspelare. Du blir av med 
kort genom att svara rätt på frågorna.

Förberedelser

Ställ QUBEN på bordet. Blanda fråge-
korten och ställ tillbaka dem i QUBEN. 
Blanda kategorikorten. Plocka bort du-
ellkorten om ni är 2 spelare, är ni fler 
så ha dem kvar. Dela ut 5 kategorikort 
till varje spelare. Eller dela ut fler om ni 
vill spela mer! Bestäm vem som börjar.

Börja spela 

1. Spelare 1 lägger ut ett 
av sina kort på hand. 

 Kortet bestämmer 
ämneskategori, t.ex. 
sport.
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REGLER



B står för ledtråd för 
barnen.  
V står för ledtråd för 
de vuxna. 

Vid Valfri kategori väljer 
spelaren kategori.

Vid Duellen väljer pelaren kategori 
och en motståndare. Läs mer under 
Duellkort.

Duellfrågan får inte ha B eller V. Ta ett 
nytt kort om så behövs.

2. Spelaren till vänster om spelare 1 
drar ett frågekort och läser upp 
frågan i den aktuella kategorin. Lästa 
kort ställs längst bak i QUBEN. 

3. Om spelare 1 svarar rätt på frågan 
blir hen av med det utlagda katego-
rikortet. Grattis! Lägg kortet åt sidan. 
Om spelare 1 svarar fel får hen ta 
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upp kortet på hand igen.

4. Nu är det nästa spelares tur att lägga 
ut ett kort.

5. Den som blir av med korten först 
vinner!

Duellkort

Den som lägger ut kortet väljer kate-
gori och en motståndare. En tredje 
spelare drar ett frågekort och läser 
upp frågan i den aktuella kategorin. 
Spelarna får svara snabbt – även innan 
svarsalternativen har lästs färdigt. Om 
den som svarar först svarar fel får den 
andra spelaren chans att svara. Den 
som svarar rätt först blir av med 1 kort. 
De får endast svara en gång var. Den 
som utmanar blir vid vinst av med sitt 
duellkort. Den utmanade blir vid vinst 
av med ett valfritt kort på hand.
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