
10+  för 2-6 spelare

SPELET I KORTHET
Det gäller att bilda så poänggivande ord som 
möjligt. Orden måste läggas ut på bordet i  ord-
ning efter antal bokstäver. Spelomgången av-
slutas så fort en spelare lägger ut ett ord med 
fem bokstäver. Alla visar sina ord och får poäng. 
Vinner gör spelaren som först når 80 poäng!  
Eller bestäm själv vinstpoängen om ni vill ha 
kortare eller längre speltid.

Obs, till skillnad från vanliga Alfapet ska orden 
spelarna lägger på bordet inte pusslas ihop med 
redan utlagda ord.

FÖRBEREDELSER
Blanda korten väl och dela ut 4 kort till varje spe-
lare. Resterande kort läggs i mitten på bordet 
med baksidan uppåt. Ta fram papper och penna 
för att notera poängen.

REGLER
Spelarna börjar med 4 kort på hand. Därefter 
tar spelarna upp ett kort i taget varje gång det 
är ens tur. Innan spelaren tar upp ett kort kan 
denne välja att lägga ner ett ord för att sedan av-
sluta sitt drag med att ta upp ett nytt kort. Under 
spelets gång kan spelarna ha både färre eller fler
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2 än 4 kort på handen. Notera att orden som 
läggs ut måste läggas i rätt ordning. Först 

ett ord med två bokstäver sedan med tre, fyra 
och till sist ett ord med fem bokstäver. Orden 
läggs dolt i en hög framför spelaren på bordet. 
Spelomgången avslutas så fort en spelare läg-
ger ett fem-bokstävers ord. OBS, man får bara 
lägga ut ett ord i taget. 

Tips: Jaga på och stressa de spelare som sitter och 
tänker för länge! Spelet blir roligare om alla tar 
snabba beslut. Säg KLAR så fort ni tar upp ett kort 
så nästa spelare noterar att det är hans/hennes tur.

JOKER
Jokrarna i spelet är en valfri bokstav och ger inga 
poäng.

POÄNGRÄKNING
På korten redovisas poängen för bokstaven. 
Lägg ihop poängen för ordet. Vissa bokstäver 
ger dubbla ordpoäng, se nedan hur det fung-
erar. Används flera dubbla ordpoängskort i ett 
ord får man bara dubbla poängen en gång. 

Spelaren som la ut fem-bokstävers ordet håller i 
omgångens poängräkning.

Samtliga spelare visar sina två bokstävers ord. 
Den spelare som har högsta poäng för ordet 



3 vinner och summan noteras på pappret.  
Sedan vänder samtliga på sina tre bokstä-

vers ord och den med högsta poäng vinner      
ordet osv. Spelaren som la fem-bokstävers  
ordet får ordets poäng eftersom ordet inte jäm-
förs med något annat ord. Får flera ord samma      
poäng får de spelarna poäng.
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NÄSTA OMGÅNG
När poängräkningen är klar samlas alla korten 
ihop och blandas på nytt och fyra nya kort delas 
ut. Vinner gör den spelare som först når förutbe-
stämt antal poäng.

STRATEGI
Samla långsamt till poänggivande ord eller snabbt 
lägga ut för att först lägga fem-poängsordet?  
Varje spelomgång är unik och kräver sin strategi. 

Lycka till!

Ger 20 poäng

Ger tyvärr bara 3 poäng Ger18 poäng




