
Memento
För 2-6 spelare
Från 3 år
Speltid ca 20 minuter.
Innehåller 32 kort med 
16 olika motiv
Lägg korten med 
bildsidan ned och sprid 
ut dem i ordning eller 
huller om buller.
Den yngsta spelaren 
börjar genom att vända 
upp två kort och är de 
lika behåller han/hon 
dem. 
Spelaren får fortsätta så 
länge som korten bildar 
par, tar han/hon 
däremot upp två som är 
olika, vänds korten 
tillbaka på samma plats 
och det är nästa 
spelares tur. 
När alla korten är 
upplockade räknar varje 
spelare sina par och 
den som har fått flest 
har vunnit.

Memento
2-6 pelaajalle
Yli 3-vuotiaille
Peliaika noin 20 
minuuttia.
Sisältää 32 korttia, 
joissa on 16 erilaista 
kuvaa.
Aseta kortit tasaiselle 
alustalle kuvapuoli 
alaspäin ja sekoita ne. 
Nuorin pelaaja aloittaa 
kääntämällä kaksi 
korttia. Jos kortit ovat 
samanlaiset, pelaaja 
saa pitää ne. 
Pelaaja saa jatkaa, 
kunnes hän kääntää 
esiin kaksi erilaista 
korttia. Kortit 
käännetään kuvapuoli 
alaspäin ja pelivuoro 
siirtyy seuraavalle 
pelaajalle. 
Kun pelaajat ovat 
keränneet kaikki kortit, 
he laskevat 
keräämiensä 
korttiparien määrän. Se, 
jolla on eniten pareja, 
voittaa pelin.

Memento
For 2 – 6 spillere. 
Fra 3 år
Spilletid ca 20 minutter.
Inneholder 32 kort med 
16 ulike motiv
Legg kortene med 
bildesiden ned og spre 
dem ut i system eller 
hulter til bulter. Den 
yngste spilleren 
begynner med å snu 
opp to kort og er de like 
beholder han/hun dem. 
Spilleren får fortsette så 
lenge kortene blir par, 
tar han/hun derimot 
opp to kort som er ulike 
legges kortene tilbake 
på samme plass og det 
er neste spiller sin tur. 
Når alle kortene er 
trukket regner hver 
spiller sine par og den 
som har flest har 
vunnet!

Memento
For 2-6 players
From 3 years
Running time 
approximately 20 
minutes.
Includes 32 cards with 
16 different pictures.
Put the cards with the 
picture side down and 
spread them in order or 
helter-skelter.
The youngest player 
begins by turning two 
cards and if they are 
identical he/she keeps 
them.
The player continue for 
as long as the cards 
form a pair, if he / she 
takes two cards that are 
not identical, turn the 
cards back in the same 
place and it is next 
player's turn.
When all the cards are 
picked, each player 
counts their pairs and 
the one who have 
received the most has 
won.

Memento
For 2-6 spillere. 
Fra 3 år
Spilletid ca. 20 min.
Indeholder 32 kort med 
16 forskellige motiver.
Læg kortene på bordet 
med billedsiden nedad 
enten på rækker eller 
hulter til bulter.
Den yngste spiller 
begynder ved at vende 
to kort, og er de ens, 
beholder spilleren 
parret. 
Spilleren må fortsætte 
så længe de to kort 
danner et par. Vender 
spilleren derimod to 
forskellige kort, vendes 
kortene tilbage på 
samme plads, og det er 
næste spillers tur. 
Når alle kort er taget 
op, tæller hver spiller 
sine par sammen, og 
spilleren med flest par 
har vundet.
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