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Tic Tac Toe

3 i rad 
SE

För 2 spelare från 5 år.

Innehåller magnetisk spelplan och markörer  i två 
färger.

Välj marker. Dra lott om vem som ska börja. Placera 
första markern i valfri ruta på spel brädet. Därefter 
turas spelarna  om att placera  
1 marker per drag. Första spelaren som placerar tre 
av sina egna marker i en vertikal, horisontell  eller 
diagonal rad vinner.

3 på rad NO

For 2 spillere fra 5 år.

Inneholder magnetisk spillebrett og markører i to 
farger.

Velg markør. Trekk lodd om hvem som skal 
begynne . Plasser den første markøren i en valgfri  
rute på brettet. Deretter bytter spillerne på å plas-
sere 1 markør per trekk. Den første spilleren som 
får tre av sine egne markører i en loddrett, vannrett 
eller diagonal rad, har vunnet
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Ristinolla FI  
2 pelaajaa, yli 5-vuotiaille.

Sisältää magneettisen pelilaudan ja kahden värisiä 
pelinappuloita.

Valitse väri. Valitse aloittaja arpomalla. Pane ensim-
mäinen nappula valitsemaasi ruutuun pelilaudalla. 
Pelaajat lisäävät pelilautaan yhden nappulan 
vuorollaan. Pelin voittaa se, joka on ensimmäisenä 
sijoittanut kolme nappulaa pystysuoraan, vaakasuo-
raan tai vinoon riviin.

Kryds og bolle  DK

For 2 spillere fra 5 år.

Indeholder magnetisk spilleplade og spille brikker 
i to farver.

Vælg spillebrikker. Træk lod om, hvem der skal 
begynde. Anbring den første brik på et felt på 
brættet efter eget valg. Derefter skiftes spillerne til 
at anbringe en brik pr. træk. Den spiller, som først 
anbringer tre af sine egne brikker på en lodret, 
vandret eller diagonal række, har vundet.
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Tic Tac Toe GB

For 2 players. Age 5 and over.

Contents: Magnetic game board and tokens in two 
colours.

Each player chooses a colour and tosses a coin to 
decide who starts. Place the first counter in any 
space on the board. The players then take  turns 
playing 1 token per move. The first player to place 
three tokens of the same colour in a vertical, hori-
zontal or diagonal line is the winner.
  


