SPELREGLER

ALFAPET
2-4 spelare

SPELET I KORTHET
I Alfapet använder du dina bokstavsbrickor för att bygga ord på spelplanen. Det finns
olika sätt att skapa nya ord men du måste alltid, på något sätt, koppla ditt nya ord till ett
befintligt. Det är som ett korsord som blir större och större – bokstäverna ska passa in i
varandra både lodrätt och vågrätt. Ju längre ord du lägger ut och ju smartare du bygger
ihop dem med befintliga ord, desto fler poäng får du. Och du vill ha många poäng, för
flest poäng när spelet är slut vinner!
SPELFÖRBEREDELSER
Lägg alla bokstavsbrickor i tygpåsen och blanda genom att skaka om ordentligt.
Bestäm hur många bokstavsbrickor varje deltagare ska ha – 6, 7 eller 8 brickor. Ju färre
brickor, desto svårare blir det. Är det första gången ni spelar? Då kanske det är bra att
välja 8 brickor. Varje deltagare plockar det antal brickor ur påsen som ni har kommit
överens om och placerar sina brickor på brickställen.
Ta fram protokollblocket och bestäm vem som för protokoll.
Kom överens om vilka former som är tillåtna. Går det till exempel bra med plural,
bestämd form, genitiv och så vidare? Mer info finns under "Vilka ord kan jag lägga" på
sida 6.
Bestäm vem som börjar genom att ta varsin bricka ur påsen. Den som får högst poäng
börjar. Lägg tillbaka brickorna och sätt igång. Turen går medsols.
BÖRJA SPELA!
I spelets första drag lägger spelare 1 sitt ord
så att den mittersta rutan på spelplanen
täcks. Ordet kan läggas antingen lodrätt
eller vågrätt. Räkna ihop ordets poäng och
för in poängsumman i protokollet. Spelare
1 tar så många brickor ur påsen som hen la
ut på spelplanen i sitt drag. Det ska alltid
finnas 6, 7 eller 8 brickor i brickstället –
lika många som ni startade med. Man får
endast lägga ut ett ord i varje drag.
Det första ordet läggs över
den mittersta rutan.
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Spelare 2 lägger sitt ord så att det går ihop med spelare 1:s ord, antingen lodrätt eller
vågrätt. Hur stor del av det befintliga ordet som spelare 2 använder i sitt nya ord kan
variera i hög grad. Från en enda bokstav till hela ordet. Exempel finns under "Nya ord
kan bildas på olika sätt" på sida 4. Räkna ihop poängen och för in i protokollet.
HUR RÄKNAS POÄNGEN?
Värdet på varje bokstavsbricka står på brickan längst ner. (Blanka brickor, svarta brickor
och pilar ger inga poäng.) Om det ord du har lagt ut inte täcker någon ruta med bokstavspoäng eller ordpoäng räknar du helt enkelt ihop poängsumman för dina bokstavsbrickor. Om ditt ord täcker ruta/rutor med bokstavspoäng och/eller ordpoäng påverkas
poängräkningen så här:
Bokstavspoäng
Den bokstavsbricka som hamnar på en sådan här ruta
multipliceras med 2, 3 eller 4, beroende på vad det
står på rutan. Lägg ihop det multiplicerade värdet med
de övriga bokstavspoängen för ditt ord. Dessa är bra
rutor – för du vill ha många poäng!
Bokstavspoäng x -2
Värdet på den bokstavsbricka som placeras här
dubbleras. De här poängen dras sedan av från den
totala poängsumman för ordet. Dessa rutor är alltså
inte så bra.
Ordpoäng x2, x3, x4
Om ditt ord täcker en sådan här ruta får du multiplicera
poängsumman för ditt ord (oavsett hur många bokstäver
ditt ord består av) med 2, 3 eller 4, beroende på vilken
ruta ordet täcker. Innan du multiplicerar ordet ska du
lägga till eller dra ifrån eventuella bokstavspoäng enligt
ovan. Dessa är också bra rutor!

Bokstavspoäng x2, x3, x4

Bokstavspoäng x -2

Ordpoäng x2, x3, x4

Bokstavs- och ordpoängsrutorna används bara första gången ett ord läggs över dem,
alltså av de brickor som faktiskt täcker dem.
När du lägger ut en bokstavsbricka som ingår i två ord räknas poängen för den brickan
i båda orden, alltså två gånger. Detsamma gäller om denna bokstavsbricka ligger på
bokstavspoäng eller ordpoäng – den totala poängen för den brickan räknas två gånger,
en gång för varje ord den ingår i.
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När du lyckas lägga ut alla dina brickor i samma drag får du en bonus. Spelar ni med 6
brickor blir bonusen 40 poäng, spelar ni med 7 brickor blir bonusen 50 poäng och om
ni spelar med 8 brickor blir bonusen 60 poäng. Bonusen läggs till allra sist, när poängen
för brickorna och eventuella bokstavs- och ordpoäng har räknats ut.
NYA ORD KAN BILDAS PÅ OLIKA SÄTT				
1. Det nya ordet LÅTA läggs i rät vinkel till ett 						
befintligt ord och använder endast en bokstav av 					
det ordet. Detta ord ger 7 poäng.

			
2. Ett befintligt ord (KABEL) byggs på med fler 					
bokstäver så att ett nytt ord bildas (ELKABEL). 					
Detta ord ger 12 poäng.
		
3. Ett nytt ord (ORO) läggs parallellt med ett 						
befintligt ord. Observera att samtliga bokstäver 					
i ORO måste bilda nya ord på andra ledden (här 					
lodrätt) för att draget ska godkännas. Detta ord 					
ger 18 poäng: 5 för ORO, 5 för KO, 2 för AR och 					
6 för BO.
SPECIALBRICKOR
Ni bestämmer själva om ni vill spela med de svarta brickorna och pilarna. 		
De behöver inte vara med men variationsmöjligheterna blir större med dem.
Blanka brickor kan användas som vilken bokstav som helst. När du
lägger en blank bricka talar du om vilken bokstav den representerar
och sedan gäller detta under hela spelet. Blanka brickor ger inga poäng.
Pilarna ger dig möjlighet att bryta ett ord, ifall du till exempel inte får
plats eller vill nå en poängruta. Lägg pilen bokstavligen under
bokstavsbrickan där ordet svänger. Ja, det innebär att du lägger två
brickor på samma ruta. Du kan bryta ordet var som helst och behöver
inte följa avstavningsreglerna.
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Pilen läggs under bokstavsbrickan
där ordet byter riktning.

Svarta brickor fungerar som stoppbrickor. När du vill skilja ett ord från ett
annat. Börja draget med att lägga en svart bricka efter ett ord på spelplanen.
Lägg sedan ett nytt ord, som blir separerat från det andra ordet. Välj mellan
att lägga ut ordet vågrätt efter den svarta brickan eller lodrätt under den.
Detta kan ge dig möjlighet att nå poängrutor. Exemplet visar att genom att
lägga en stopbricka går det bra att lägga ordet KABEL. Efter ditt drag
får inget nytt ord utgå från den utlagda stoppbrickan.

Den svarta brickan separerar
ditt ord från ett annat.

OM DU KÖR FAST
Om du inte kan lägga ut något kan du byta ut en eller flera av bokstavsbrickorna i ditt
brickställ. Lägg de bokstavsbrickor som du vill byta i påsen. Blanda. Ta upp så många
brickor som du la i påsen. Detta räknas som ett drag. Du får vänta till nästa gång med
att lägga ut ett nytt ord.
Du får inte flytta eller byta ut brickor när du har lagt dem på spelplanen.
Du kan välja att stå över ett drag , även om du skulle kunna lägga ut brickor.

5

VILKA ORD KAN JAG LÄGGA?
De flesta ord är tillåtna utom egennamn, förkortningar och ord på en bokstav.
Använd Svenska akademins ordlista (SAOL) om ni är osäkra. Finns inte ordet där, 		
är det inte godkänt i spelet.
NÄR ÄR SPELET SLUT?
Spelet är slut när det inte finns fler bokstavsbrickor, när ingen kan lägga ut några nya
ord eller när alla spelare har passat två gånger i följd.
VEM VINNER?
Räkna ihop era poäng. Dra ifrån poängvärdet för de brickor som ni har kvar i era
brickställ. Den som har högst poäng vinner.
PAUSA SPELET?
Baksidan på protokollblocket visar en bild av spelplanen. Här kan ni skriva in era
spelomgångar eller anteckna hur långt ni har kommit om ni vill pausa spelet. Riktigt
inbitna Alfapetspelare vill kanske hålla reda på hur många bokstavsbrickor som har
använts av varje sort och då kan blocket vara till hjälp.

ALFAPET EXPRESS
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SPELET I KORTHET
Lägg bokstäver och försök bilda
ord så bra och så fort du kan. När en
spelare har fyllt sin halva av spelplanen är
det dags att räkna ord, bokstäver och poäng.
Flest vinner!
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2 spelare

FÖRBEREDELSER
Sortera ut pilar och stoppbrickor. Lägg alla bokstavsbrickor på bordet, så att båda
spelare når dem. Vänd dem med textsidan ner och blanda väl.
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BÖRJA SPELA!
Räkna till tre och sätt igång – båda samtidigt! Ta en bokstav i taget från bordet och
lägg på din planhalva, var du vill. Försök skapa så många och så långa ord du kan. Både
lodrätt och vågrätt. (OBS! Du får inte bilda ord från höger till vänster eller nerifrån och
upp och inte diagonalt.) Du måste lägga ut alla bokstäver som du tar upp, i den ordning
du tar upp dem. Lagd bokstav ligger – du får inte byta plats på dina bokstäver.
Blanka brickor kan användas för vilken bokstav som helst. Det finns
två blanka brickor i spelet. När du får upp en blank bricka kan du välja
att lägga ut den direkt, eller så kan du spara den en stund. Låt den då
ligga bredvid dig så att din motspelare ser att du har en blank bricka. 			
En blank bricka ger 1 poäng, precis som övriga brickor.
När en spelare har fyllt sin planhalva (32 bokstäver) är spelomgången slut. Den som
inte är klar måste sluta direkt. Hen får inte lägga en enda bricka till.
Sortera ut alla ord som du har lyckats bilda och lägg dem utanför spelplanen. En bokstav får endast förekomma i ett ord, så ibland måste du välja ett ord framför ett annat.
Även ord på en (1) bokstav räknas, t.ex. å, i och ö. Alla ändelser (till exempel plural,
bestämd form och genitiv) är tillåtna, liksom namn och engelska ord. Gör det lite
svårare genom att ta bort någon kategori (t.ex. engelska ord).
VEM VINNER?
• Vem har flest ord? Den får 1 poäng. Om ni har lika många ord får båda 1 poäng.
• Vem har längst ord (flest bokstäver i ett ord)? Den får 1 poäng. Om era längsta ord
har lika många bokstäver får båda 1 poäng.
• Vem har flest bokstäver totalt? Den får 1 poäng. Om ni har lika många bokstäver får
båda 1 poäng.
Spela igen! Den som först får 6 poäng vinner. Vill ni spela längre eller kortare tid så
öka eller minska antalet poäng som behövs för vinst.
REGLER FÖR EN SPELARE
Lägg bokstäver tills din spelplanshalva är full och lyft sedan ut alla ord, precis som ovan.
Men i stället för att räkna poäng på dina ord räknar du hur många bokstäver som blir
kvar på spelplanen. Du vill ha så få bokstäver som möjligt kvar. 			
Lyckas du få noll? Då är du ett bokstavligt geni!
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SPELVARIANTER
Alfapet kan spelas på flera olika sätt och anpassas efter speltid,
medspelare och humör. Träning ger färdighet!
Lätt som en plätt
Bortse helt från poängrutorna på spelplanen och räkna poäng
enbart utifrån bokstavsbrickorna. Utgå antingen från bokstavspoängen eller enligt modellen att en bricka = en poäng.
Tema-Alfapet
Bestäm er för ett tema innan ni sätter igång. Till exempel
geografi, medeltiden, djurparken eller färger. Ni kan också
göra en lista med ord. När någon lyckas lägga ett ord från
listan får hen extrapoäng.
Solo
Spela Alfapet själv! Antingen spelar du med ett brickställ
och försöker överträffa dina egna poäng från tidigare
spelomgångar eller så spelar du med 2 brickställ och
agerar motståndare till dig själv. Reglerna är då samma
som för vanliga Alfapet.
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