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1 grönsaksland, 1 hoppande kanin, 12 morötter, 
1 spinner, 4 färgade korgar, 1 uppsättning regler.

Kaninen Bunny är på besök 

i grönsakslandet. Skynda 

dig att fylla korgen med 

morötter innan den busige 

Bunny skuttar upp. Vem är 

kvick nog att fånga kaninen? 

Kanske blir det du som 

vinner bonuspoängen!

INNEHÅLL:

Bunny-kani on vierailulla 

vihannesmaalLa. Kiirehdi 

täyttämään korisi 

porkkanoilla, ennen kuin 

vallaton Bunny hypähtää 

Ilmaan. Kuka on tarpeeksi 

nopea saadakseen kanin 

kiinni? Ehkä juuri sinä 

voitat bonuspisteet! 

1 vihannesmaa, 1 hyppäävä kani, 12 porkkanaa,  
1 pelihyrrä, 4 värillistä koria, 1 pelisäännöt.

SISÄLTÖ:

PELIN SÄÄNNÖT



1. 2. 3.

Den yngsta spelaren börjar spela. Spelet 
fortsätter sedan medsols.
Spelaren snurrar på pilen och gör som följer:

Dra upp 1 morot och lägg den 
i din korg.

Vedä yksi porkkana maasta ja 
aseta se koriisi.

Dra upp 1 morot som spelaren 
till höger pekar på. Lägg den i 
din korg.

Vedä maasta ylös 1 porkkana, 
jota oikealla puolellasi istuva 
pelaaja osoittaa. Aseta se 
koriisi.

Dra upp 2 morötter (en i taget) 
och lägg dem i din korg.

Vedä 2 porkkanaa maasta (yksi 
kerrallaan) ja aseta ne koriisi.

En av dina morötter äts upp 
av Bunny! Om du äger en eller 
flera morötter förlorar du 1 morot 
från korgen. Uppätna morötter utgår ur 
spelet och får inte räknas i slutresultatet. 

Plantera morötterna i hålen runt 
grönsakslandet. Ställ ”landet” 
med alla morötterna på bordet 
så att alla kan nå att ta morötter. 
Placera spinnern bredvid.

Montera Bunny på toppen av 
stiftet i kaninhålan. Tryck ned 
kaninen tills den sitter fast 
ordentligt! Se till att varje spelare 
har en korg. 

Under spelets gång ska spelar-
na hålla båda händerna på 
bordet med handflatorna nedåt. 
(Utom förstås när de ska snurra 
på pilen eller dra upp morötter!)

BÖRJA SPELA!

FÖRBERED SPELET: PELIN VALMISTELU:

Istuta porkkanat 
vihannesmaassa oleviin 
reikiin. Aseta vihannesmaa 
porkkanoineen pöydälle siten, 
että kaikki yltävät keräämään 
porkkanoita. Aseta pelihyrrä 
vihannesmaan viereen.

Kiinnitä Bunny kaninkolossa 
olevan varren päähän.  Paina 
kania alaspäin kunnes se on 
kunnolla kiinni!
Varmista, että jokaisella 
pelaajalla on kori. 

Pelin aikana kaikkien pelaajien 
tulee pitää molemmat kädet 
pöydällä kämmenpuolet alaspäin 
käännettyinä.
(Paitsi tietysti silloin kun niillä 
pyöritetään nuolta tai vedetään 
porkkanoita vihannesmaasta!)

Nuorin pelaaja aloittaa pelin. Peli jatkuu sitten 
myötäpäivään kiertävässä järjestyksessä.
Pelaaja pyörittää nuolta ja toimii sitten seuraavasti:

ALOITA PELAAMINEN!

Bunny syö yhden porkkanoistasi! Jos sinulla on korissasi 
yksi porkkana tai enemmän, menetät koristasi 1 
porkkanan. Syödyt porkkanat siirretään pois pelistä eikä 
niitä saa laskea lopputulokseen. 

BUNNY HOPPAR! BUNNY HYPPÄÄ! 
Kun Bunny hyppää ilmaan, kaikkien tulee huutaa 
Hei Bunny! ja yrittää ottaa kani kiinni ennen kuin se 
koskettaa taas maata. Se pelaaja, joka saa Bunnyn 
kiinni, saa ottaa palkkioksi yhteensä 2 porkkanaa 
muilta pelaajilta. Jos useampi pelaaja saa kanin 
kiinni samalla kertaa, bonuksen saa se pelaaja, joka 
pitää Bunnysta kiinni molemmilla käsillä. Sitten peli 
on loppu. 

När Bunny hoppar upp i luften, ska alla ropa 
Heja Bunny! och försöka fånga kaninen innan 
den når marken. Spelaren som fångar Bunny får 
som belöning ta 2 morötter totalt från de andra 
spelarna. Om flera spelare fångar kaninen på 
samma gång, går bonusen till spelaren som 
håller Bunny med båda händerna. Sen är spelet 
över.

VEM VINNER?
Spelaren med flest morötter i korgen vin-
ner hela spelet.

Spela en gång till!

KUKA VOITTAA?
Se pelaaja, jolla on korissaan eniten porkkanoita, 
voittaa koko pelin.

Pelataan vielä kerran!


