
Rummikub kan spelas av 2, 3 eller 4 deltagare. 

Spelet består av 106 brickor inklusive två jokrar samt 4 brickställ.  
Brickorna är numrerade 1 till 13 (två av varje) i fyra färger – svart, röd, blå och orange.

Montera brickställ

Spelets syfte
Det gäller att bli av med sina brickor så snabbt som möjligt. Ju fler brickor motspelarna sitter kvar 
med när spelet är slut, desto högre blir segrarens slutpoäng!

Spelförberedelser
Alla brickorna blandas på bordet med siffrorna nedåt. Spelarna drar varsin bricka, den som får 
högst siffra börjar spela. Turordningen går sedan moturs. 

Alla brickorna blandas på nytt och arrangeras i staplar med sju brickor i varje. Varje spelare tar 
två staplar och ställer de 14 brickorna i sitt brickställ och försöker arrangera brickorna i serier så 
långt det är möjligt. Resterande brickor ingår i banken 

Så här läggs brickorna ut
I Rummikub gäller det att lägga ut sina brickor i serier. En serie innehåller tre eller fler brickor som 
antingen bildar en grupp eller en stege. 

En grupp består av minst 3 (och max 4) sifferbrickor med samma siffra men i olika färger,  
t ex siffran 7 i svart, röd, blå och orange.

En stege består av minst 3 (och max 13) sifferbrickor i samma färg och i nummerordning,  
t ex svart 3, 4, 5, och 6.

OBS! Siffran 1 spelas alltid som lägsta nummer och kan alltså inte läggas efter siffran 13.

Första speldraget!
En spelare måste kunna lägga ut minst 3 brickor i sitt inledande drag. De utlagda brickorna ska 
motsvara ett värde av minst 30 poäng – poängen kan komma från en eller flera serier. I första 
draget får man inte ta hjälp av redan utlagda serier. Kan man inte lägga ut 30 poäng, tar man 
istället upp 1 bricka från banken, innan turen går över till nästa spelare. Har man otur, kan det gå 
ett par varv innan du kommer in i spelet. Har du en joker, kan du ta hjälp av den i ditt inledande 
drag (läs mer under Jokerns roll)

1



Spelet fortsätter
Varje gång det är din tur, lägger du ut en eller flera av dina brickor/serier på bordet. Spelare som 
inte kan lägga ut, tvingas ta upp 1 bricka från banken innan turen går vidare till nästa spelare. Ett 
drag bör inte ta mer än en minut. Säg alltid ifrån när du är klar med ditt drag, så att turen kan gå 
vidare till nästa spelare.

Regler för att lägga ut
Använd brickorna i ditt ställ för att lägga ut, komplettera eller arrangera om de stegar och grupper 
som redan finns på bordet. OBS! Samtliga serier som ligger på bordet får kompletteras eller 
arrangeras om av alla spelare. Alla serier byggs vågrätt. Skickliga spelare kan utnyttja alla tre 
varianterna i samma drag. Se exemplen i slutet av reglerna!

• Lägg ut 
 Spelaren tar brickor från sitt ställ och lägger ut dem i en eller flera nya serier.

• Komplettera 
 Spelaren tar en eller flera brickor från sitt ställ för att komplettera en eller flera redan   
 utlagda serier.

• Arrangera om 
 Spelaren tar bricka/brickor från sitt ställ och utnyttjar dem för att arrangera om brickorna på bordet  
 i nya serier. OBS! Spelaren kan börja med att arrangera om serie/serier för att möjliggöra plats för  
 egna brickor. Att arrangera om brickor är Rummikubs mest spännande moment. Serierna på bordet  
 kan arrangeras om på många olika sätt, se exempel på nästa sida.
 När draget är slutfört, får det endast finnas godkända serier kvar på bordet (dvs stegar och  
 grupper med minst tre brickor i varje). 
 Spelare som misslyckas med sitt drag (det kan hända den bäste!), måste ta upp 1 bricka från  
 banken som straff. Backa bakåt i det felande draget, tills ordningen på bordet är återställd,  
 dvs samtliga serier är godkända. Om ingen minns hur brickorna låg före den misslyckade    
 förflyttningen, tvingas spelaren även ta upp de brickor på bordet som ”blev över”  (= inte   
 ingår i en godkänd serie).

Jokerns roll
Rummikub har två jokrar. En joker ersätter valfri bricka oavsett färg 
eller siffra. I det inledande draget (när spelaren ska lägga ut 30 
poäng), har en joker samma värde som brickan som den ersätter.

Spelare får lov att ta upp en joker från bordet, om man kan ersätta 
jokern med samma bricka som jokern representerar. Brickan som 
ersätter jokern kan hämtas från det egna sifferstället eller tas från 
bordet. I en grupp på tre brickor, kan jokern ersättas med vilken som 
helst av de saknade färgerna. 

En joker som tas från bordet, måste utnyttjas i samma drag och ingå i 
en ny serie av brickor. Spelarna får inte ta upp jokrarna från bordet, 
innan de har lagt ut sina inledande 30 poäng.

När brickorna på stället tar slut
Den förste spelaren som blir av med sina brickor, ropar Rummikub!  
Spelaren vinner etappen, spelet stoppas och poängräkningen tar vid.

Räkna poäng
Den spelare som får ”Rummikub”, vinner pluspoäng motsvarande värdet av de brickor som står 
kvar i motspelarnas ställ. Motspelarna får lika många minuspoäng som summan på kvarvarande 
brickor i sitt ställ. En kvarvarande joker betyder 30 minuspoäng!
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Det är enkelt att kontrollera att poängen stämmer. Vinnarens pluspoäng ska i varje omgång 
motsvara summan av motspelarnas sammanlagda minuspoäng.

Om brickorna tar slut
I enstaka fall kan brickorna i spelet ta slut, innan någon hinner ropa Rummikub. Då utses spelaren, 
med lägsta poäng kvar i stället, till segrare. Övriga spelare drar av vinnarens poäng från sina 
egna poäng - kvarvarande poäng blir deras minuspoäng. Summan av förlorarnas sammanlagda 
minuspoäng, blir vinnarens pluspoäng.

Exempel på hur du kan lägga ut samt arrangera om 
En eller flera av dina brickor måste utnyttjas i förflyttningen. Kan du inte lägga ut, tvingas du ta 1 
ny bricka från banken innan turen går över till nästa spelare. Tänk på att en serie måste innehålla 
minst tre brickor för att bli godkänd.

Dela en stege

På bordet: Stege med Röd 4, 5, 6, 7, 8 Spelaren: Delar stegen i två röda stegar med hjälp av 

 Röd 6 från sitt sifferställ

Bygga ut en stege + lägga ny grupp

På bordet: Stege av Blå 8, 9, 10 Spelaren: Kompletterar stegen med Blå 11 från sitt sifferställ.  
 Lägger en ny grupp av åttor med hjälp av Blå 8  

Lägga ny stege 

På bordet: Grupp av fyror  Spelaren: Tar Blå 4 ur gruppen av fyror och lägger en stege av Blå  
 3 och 5 från sitt sifferställ. Gruppen av fyror kvarstår.  

Bygga ut en stege 

På bordet: Stege av Blå 4, 5, 6  Spelaren: Kompletterar stegen med Blå 3 och 7 från sitt sifferställ. 
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Spela taktiskt!
Inledningen av en spelomgång i Rummikub kan kanske kännas lite långsam, men efter hand som 
bordet fylls med sifferbrickor, ökar möjligheterna att ändra utlagda serierna. I spelets inledande fas, 
kan det vara klokt att hålla inne vissa av dina sifferbrickor, så att andra spelare får öppna spelet 
och bygga upp bordet.

I vissa lägen kan det vara klokt att hålla inne den fjärde brickan i en grupp och bara lägga ut tre, 
så att du har en bricka att lägga även i nästa drag och slipper ta upp en bricka från banken. 

Att behålla en joker i sifferstället kan också vara en god idé – så länge man inte blir sittande med 
den, när någon ropar Rummikub!

Dela en grupp

På bordet: Stege av Orange 1, 2, 3, 4 + grupp av ettor Spelaren: Använder Orange 1 från stegen och Blå 1 från sitt  
 sifferställ för att dela gruppen av ettor till två grupper. Stegen  
 kvarstår. 

Dubbel-split

På bordet: Stege av Orange 5, 6, 7 + Stege av Röd 5, 6, 7 

+ Stege av Svart 5, 6, 7, 8, 9   

Spelaren: Använder Blå 5 från sifferstället för att lägga en ny 
grupp med femmor. Lägger en ny stege med hjälp av Svart 10 från 
sifferstället. Resterande brickor på bordet läggs i en ny grupp av  
sexor + en ny grupp av sjuor.
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