Pelisäännöt

Spelregler

Sisältö: Pyykkikone, 4 pyykkikoria, 16 sukkaparia, 4 alushousut

Innehåll: Tvättmaskin, 4 tvättkorgar, 16 par strumpor, 4 underkläder

Kuka voittaa?
Pelaaja, joka löytää ensimmäisenä 3
sukkaparia, voittaa pelin.

Alkuvalmistelut
4 pelaajaa – kaikki sukat ja alushousut ovat
mukana pelissä
3 pelaajaa – poista pelistä 3 sukkaparia
2 pelaajaa – poista pelistä 6 sukkaparia ja
yhdet alushousut
• Aseta pyykkikone keskelle pöytää.
• Jokainen pelaaja ottaa itselleen pyykkikorin.
• Sekoita sukat ja alushousut ja anna
jokaiselle pelaajalle 3 sukkaa kuviopuoli
alaspäin.
• Aseta loput sukat ja alushousut pyykkikoneen sisään niin että kuviopuoli ei jää
näkyviin.

• Pelaaja sulkee silmänsä ja ottaa yhden
sukan pyykkikoneesta. Huom! Tunnustele
tarkkaan sormillasi sukassa olevaa kuviopintaa. Ehkä löydät heti oikean sukan!
Oikea sukka: Pelaaja ottaa sukkaparin ja
laittaa sen pyykkikoriin. Pelaaja ottaa
pyykkikoneesta yhden uuden sukan.Jos
pelaaja saa jälleen sukkaparin, hän laittaa
sen pyykkikoriin ja ottaa pyykkikoneesta kaksi
uutta sukkaa. Pelaajalla on aina kolme
erilaista sukkaa edessään.

Vem vinner?

sedan medsols.

Den spelare som först hittar 3 matchande
strumppar vinner.

• Spelaren tar en strumpa ur tvättmaskinen.
OBS! Blunda och känn noga med fingrarna
på glittermönstret så kanske rätt strumpa
hittas på en gång!

Förberedelser
4 spelare – använd alla strumpor och
underkläder
3 spelare – tag bort 3 matchande strumppar

Rätt strumpa: Spelaren tar strumpparet och
lägger i tvättkorgen och tar 1 nytt plagg från
tvättmaskinen. Om spelaren återigen får ett
matchande par läggs det i tvättkorgen och
två nya delar tas från tvättmaskinen. Spelaren
ska alltid ha 3 olika strumpor framför sig.

Väärä sukka: Pelaaja laittaa haluamansa
sukan takaisin pyykkikoneeseen ja hänellä on
nyt 3 sukkaa edessään.

2 spelare - tag bort 6 matchande strumppar
och 1 st underkläder.

Alushousut: Jos pelaaja ottaa pyykkikoneesta vahingossa alushousut, ne laitetaan
pyykkikoneen päälle ja vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.

• Varje spelare tar vars en tvättkorg.

Fel strumpa: Spelaren lägger tillbaka valfri
strumpa i tvättmaskinen och har nu 3
strumpor framför sig.

• Blanda alla strumpor och underkläder
och ge varje spelare 3 strumpor med
glittersidan nedåt.

Underkläder: Om spelaren av misstag tar
ett underplagg läggs det ovanpå tvättmaskinen och turen går över till nästa spelare.

Pelin kulku
• Pelaajat kääntävät 3 sukkaansa oikein päin.
Jos joku saa sukkaparin, hän laittaa sukat
pyykkikoriin ja ottaa kaksi uutta sukkaa
pyykkikoneesta. Huom! Jos pelaaja saa
toisen sukkaparin, hän ei saa pitää sitä, vaan
hän laittaa sukat takaisin pyykkikoneeseen ja
ottaa kaksi uutta sukkaa.
• Pelaaja, jolla on pienimmät jalat, aloittaa
pelin. Vuoro siirtyy myötäpäivään.
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• Ställ tvättmaskinen i mitten på bordet.

• Lägg allt resterande innehåll i tvättmaskinen
med glittersidan nedåt.

Så här spelar man!
• Alla spelarna vänder på sina 3 strumpor.
Har någon redan ett matchande par läggs de
tvättkorgen och spelaren tar två nya stumpor
ur maskinen. Viktigt! Om spelaren återigen
får ett matchande par får denne inte behålla
paret utan lägger tillbaka dem i tvättmaskinen och tar 2 nya delar.
• Den med minst fötter börjar och turen går
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Spilleregler

Spilleregler
Innhold: Vaskemaskin, 4 vaskebaljer, 16 par strømper, 4 underbukser

Hvem vinner?
Den spilleren som først finner 3 like strømpepar har vunnet.

Forberedelser
4 spillere – bruk alle strømpene og underbuksene.
3 spillere – ta bort 3 like strømpepar.
2 spillere – ta bort 6 like strømpepar og 1
underbukse.
• Sett vaskemaskinen midt på bordet.
• Hver spiller tar hver sin vaskebalje.
• Bland alle strømpene og underbuksene og
gi hver spiller 3 strømper med glittersiden
ned.
• Legg alt det som blir igjen inn i vaskemaskinen med glittersiden ned.

OBS! Lukk øynene og kjenn nøye med
fingrene på glittermønsteret så kanskje du
finner rett strømpe med en gang!
Rett strømpe: Dersom spilleren har en lik
strømpe fra før på bordet legges det like paret
i vaskebaljen og spilleren tar 1 nytt plagg fra
vaskemaskinen. Hvis spilleren igjen får et
matchende par, legges disse i skittentøyskurven og 2 nye deler tas fra vaskemaskinen.
Spilleren skal alltid har 3 ulike strømper foran
seg.
Feil strømpe: Spilleren legger tilbake valgfri
strømpe i vaskemaskinen og har nå 3
strømper foran seg.
Underbukser: Dersom spilleren får tak i en
underbukse legges den oppå vaskemaskinen
og turen går over til neste spiller.

Slik spiller man!
• Alle spillerne snur sine 3 strømper. Har
noen allerede like par legges de i vaskebaljen
og spilleren tar 2 nye strømper ut
av vaskemaskinen. Viktig! Dersom spilleren
igjen får 2 like strømper kan hun/han ikke
beholde paret men må legge dem tilbake i
vaskemaskinen og ta 2 nye deler.
• Den med minst føtter begynner og det
spilles deretter med solen.
• Spilleren tar en strømpe ut av vaskemaskinen.

Art. nr. 38018-969 © BRIO AB/ALGA, 2010. Manufactured in China. Import Scanditoy AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden.

Indhold: Vaskemaskine, 4 vaskebaljer, 16 par strømper, 4 underbukser.

Hvem vinder?
Vinderen er den spiller, der først finder 3 par
matchende strømper.

Forberedelser

han/hun tage en strømpe ud af vaskemaskinen. Luk øjnene og føl nøje efter med fingrene
på glittermønstret, så finder du måske hurtigt
den rigtige strømpe!

• Hver spiller tager en vaskebalje.

Rigtig strømpe: Hvis spilleren har en strømpe
magen til liggende på bordet og dermed har
et par, lægges parret op i vaskebaljen, og
spilleren tager 1 nyt stykke tøj fra vaskemaskinen. Hvis spilleren igen får et matchende par,
lægges det i vaskebaljen, og spilleren tager
igen 1 nyt stykke tøj fra vaskemaskinen.
Spilleren skal altid have 3 forskellige strømper
liggende foran sig på bordet.

• Bland alle strømper og underbukser og giv
hver spiller 3 strømper med glittersiden vendt
nedad.

Forkert strømpe: Spilleren lægger en
strømpe efter eget valg tilbage i vaskemaskinen og har nu igen 3 strømper foran sig.

• Læg resten af ”vasketøjet” ind i vaskemaskinen med glittersiden nedad.

Underbukser: Hvis spilleren ved en
fejltagelse tager et par underbukser, lægges
det oven på vaskemaskinen, og turen går
videre til næste spiller.

4 spillere – brug alle strømper og underbukser.
3 spillere – læg 3 par strømper til side.
2 spillere – læg 6 par strømper og 1 par
underbukser til side.
• Stil vaskemaskinen midt på bordet.

Sådan spiller man!
• Spillerne vender deres 3 strømper. Har en
spiller allerede et matchende par, lægges det
i vaskebaljen, og spilleren tager 2 nye
strømper ud af vaskemaskinen. Vigtigt! Hvis
spilleren igen får et matchende par, må
spilleren ikke beholde parret, men skal lægge
det tilbage i vaskemaskinen og tage 2 nye
dele.
• Deltageren med de mindste fødder
begynder spillet, og turen fortsætter derefter i
urets retning.
• Hver gang det er en spillers tur, skal
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