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10+  2-6 spillere

ord mot ord
SPILLET I KORTHET
Lag ord med så mange poeng som 
mulig! Først et ord på to bokstaver, 
deretter tre og så videre. Spillom-
gangen er over så snart en spiller 
har lagt ut et ord på fem bokstaver. 
Du vet ikke hvor mange poeng de 
andre spillerne har før poengene 
regnes ut, så du må sette hurtighet 
opp mot høy poengsum. Spill igjen! 
Den som først oppnår 80 poeng 
vinner.

FORBEREDELSER
Bland kortene godt og del ut 4 kort til 
hver spiller. Legg de øvrige kortene 
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midt på bordet med baksiden opp. Ha 
en penn klar til å notere poengene på 
poengblokken. 

START SPILLET!
Begynn med 4 kort hver på hånden. 
Kan du lage et ord? Legg det i så fall 
ut foran deg med baksiden opp. Du 
kan bare legge ut ett ord per trekk. 
Avslutt hvert trekk med å ta opp et 
nytt kort. Husk at det første ordet du 
legger ut bare får bestå av to boksta-
ver!

Har du tenkt å spare tålmodig til et 
poenggivende ord, eller vil du legge 
ut ord raskt for å bli den som først 
lykkes i å legge ut ordet med fem 
bokstaver?

Ordene må legges ut i riktig rekke-
følge. Først et ord med to bokstaver, 
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deretter med tre, fire og til slutt et ord 
med fem bokstaver. Legg ordene i 
hver sin haug foran deg på bordet 
med bokstavsiden ned. Ingen skal 
se hvilke ord du legger ut og hvor 
mange poeng du får. Spillomgangen 
er over så snart en spiller legger ut et 
ord på fem bokstaver. 

Er det noen som tenker for lenge? Få 
ham eller henne til å sette opp farten!  
Det er morsommere dersom alle tar 
raske avgjørelser. 

JOKER 
Jokerne representerer en valgfri bok-
stav, men gir ingen poeng.

POENGBEREGNING 
På hvert kort står det hvor mye 
bokstaven er verdt. Legg sammen 
poengene for ordet. Noen bokstaver 
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gir doble ordpoeng (det står i så fall 
på kortet). Se i ordet MOPED under 
hvordan det fungerer. Selv om du har 
flere poengdoblingskort i et ord, kan 
du bare doble poengene én gang.

Begynn med å snu opp ordene  
deres med to bokstaver. Den som  
har høyest poengsum vinner det 
ordet, og summen noteres i proto- 
kollen. Resten av spillerne får ikke  
poeng. Deretter snur dere ordene 
deres med tre bokstaver. Hvem  
vinner den runden? Og så videre. 

Hvis flere spillere har samme poeng-
sum for et ord, får alle disse poeng. 
Spilleren som la ut ordet med fem 
bokstaver får automatisk poengene. 
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Gir hele 20 poeng.

Gir dessverre bare 3 poeng.

Gir 14 poeng. (FÆL)

HVEM VINNER?
Samle sammen alle kortene, bland 
dem og del ut 4 nye kort til hver spil-
ler. Den som først oppnår 80 poeng 
vinner spillet. Juster vinnerpoeng-
summen dersom dere vil spille i 
lengre eller kortere tid. 
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