SE

Innehåll

4 handklovar
12 låslabyrinter
4 låslock
4 nycklar
12 marker

DK

Indhold

4 håndjern
12 låselabyrinter
4 labyrintlåg
4 nøgler
12 pointbrikker

NO

Innhold

4 håndjern
12 låslabyrinter
4 låslokk
4 nøkler
12 poengmerker

FI

Sisältää

4 käsiraudat
12 lukkolabyrinttia
4 lukkokantta
4 avainta
12 merkkiä

SE

VÄLKOMMEN TILL ETT RIKTIGT SPIONUPPDRAG!

Det gäller att klura ut låset och ta sig loss – BREAK FREE! Och ta sig runt den bana eller utföra den
aktivitet som ni har kommit överens om i förväg. Den som har flest poäng efter 3 omgångar vinner
hela spelet.
BREAK FREE kan spelas var, när och hur som helst
och passar lika bra inomhus som utomhus. Det
handlar om att vara smart, snabb, stresstålig
och känslig i fingrarna. Vilken låsinsats ni väljer
bestämmer svårighetsgraden. Grön är lättast, gul är
mellansvår och röd är svårast. Även låsinsatserna i
samma färg är olika varandra, så totalt finns det 12
olika låslabyrinter. Det går att spela BREAK FREE på
många olika sätt. Så läs vidare och hitta dina
favoriter!

SET UP:

Välj vilken låslabyrint ni ska spela med. Alla spelare
har alltid samma färg – alltså samma svårighetsgrad. Börja med grön, som är den lättaste. Varje
spelare får varsin låslabyrint, varsin nyckel och varsitt låslock. Lägg fram poängmarkerna med samma
färg som den låslabyrint ni har valt. Koppla ihop
era handklovar med varandra. Sätt i låslabyrinten
(1) som bilden visar. Sätt på låslocket (2) över
låslabyrinten och vrid det medsols (3) så att pilarna
möts. Nu är det dags att sätta handkloven runt en
av dina handleder och låsa den (4).

I skogen

Sätt er fast i varandra, en pinne eller något annat. Ta
er loss och spring runt, förbi och mellan de träd som
ni har kommit överens om.

TA UT NYCKELN

När handkloven har öppnat sig får du ut nyckeln
genom att dra den utåt och vrida den medsols
det översta varvet i låslabyrinten tills du hittar
utgången (A).

# Börja med den gröna – den lättaste – låslabyrinten. Ta sedan den gula och sist den röda. Den röda
är faktiskt riktigt svår. Det kan krävas många försök
och mycket övning innan du lyckas låsa upp den.
Som tur är finns det en nödknapp! Läs under NÖDKNAPP hur den fungerar.

Du och dina kompisar är agenter på ett superhemligt uppdrag. Tyvärr har ni blivit infångade och är
fastlåsta med handklovar. Nu ska ni med hjälp av
nycklarna låsa upp och BREAK FREE!

Den äldsta spelaren räknar ner – ”KLARA, FÄRDIGA,
GÅ!”. Ta en nyckel så snabbt du kan och stick in den
i nyckelhålet. Leta dig fram i labyrinten genom att
vrida nyckeln åt höger och åt vänster och genom att
trycka den neråt och lyfta den uppåt. Det gäller att
vara lätt på handen och verkligen känna efter var
vägen går. Lås upp så fort du kan och BREAK FREE!

I trädgården

Ta er loss och spring runt trädet, kryp under altanbordet, hoppa över gummistövlarna, spring ett varv
runt grillen och slå handen i förrådsdörren.

Först i mål vinner omgången och tar sin poängmarker.
Här är det bara fantasin, vädret och omgivningarna
som sätter gränser. Skapa den bana som just ni
tycker är rolig, spännande och utmanande!

TIPS & TRICKS

SPY MISSION:

PLAY:

# Sätt handkloven så att låslabyrinten hamnar framför din handflata (5), då kommer du lättare åt att
låsa upp.
# Börja med att
sätta handkloven
på vänster hand
om du är högerhänt och på höger
hand om du är
vänsterhänt.

När du är loss hugger du snabbt poängmarkern
med högst poäng (i samma färg som låslabyrinten).
Den som kommer loss härnäst tar den poängmarker
som har näst högst poäng och så vidare. När alla har
kommit loss är spelomgången över. Gör nu likadant
med de gula låslabyrinterna och gula poängmarkerna och sedan detsamma med de röda. Det blir
svårare och svårare. Och valören på poängmarkerna
ökar med varje färgbyte:

A

Gröna marker = 3 – 2 – 1 – 0
Gula marker = 6 – 4 – 2 – 0
Röda marker = 9 – 6 – 3 – 0
Spela med bara gröna och gula låslabyrinter innan
ni ger er på de röda. De är riktigt svåra!
Spelet går att utvidga så att det inte bara är fingrarna och hjärnan som får arbeta utan även alla ben
med spring i:

Under köksbordet

Lås fast er i ett stolsben, ta er loss och spring (eller
kryp) ett varv runt köksbordet.

På lekplatsen

Ta er loss och spring ett varv runt lekplatsen, klättra
upp i rutschkanan, åk ner, hoppa över en gunga och
slå handen i klätterställningen.

NÖDKNAPP

Lyckas du inte låsa upp men vill komma loss ändå?
Vrid låslocket motsols. Nu kan du dra ut nyckeln
tillsammans med låslabyrinten. Tryck in baksidan
av nyckeln i hålet på handklovens baksida (B) och
aktivera nödknappen. Låset går upp direkt.

B

VEM VINNER?

Efter den sista omgången räknar alla ihop sina
poäng. Den som har flest poäng vinner! I början
kan det räcka med två omgångar. Spara den röda
låslabyrinten tills ni är riktigt varma i kläderna!

FLER SPELSÄTT
#01: DUBBEL TRUBBEL

2 spelare/4 handklovar

Sätt en handklov på varje hand. Den som kommer
loss först vinner.

#02: VERSUS BATTLE

4 spelare/4 handklovar

Spela två och två mot varandra. BREAK FREE din
kompis medan hen försöker få loss dig. Det lag som
kommer loss först vinner.

#03: AGENT I MÖRKER

2-4 spelare

Lås fast er och släck ljuset. Den som först tar sig ur
det mörka rummet vinner.

gul låslabyrint, tar sig loss och gör detsamma med
en röd. Den som först har tagit sig loss från alla tre
låslabyrinterna vinner.

#05: THE WINNER TAKES IT ALL

2-4 spelare

Den här versionen liknar originalversionen – fast
med en twist. Börja med den gröna låslabyrinten.
Den som först kommer loss ropar ”KLAR!”. Då måste
övriga spelare återställa sina handklovar (vrid loss
låslocket och ta ut nyckeln tillsammans med låslabyrinten) och börja om från början. Den som ropade
”klar” går vidare till gul låslabyrint och försöker klara
både gul och röd utan att någon kommer ifatt. Den
som först tar sig loss från alla tre nivåerna vinner.

#06: WEAK HAND BATTLE

SET UP:

Vælg hvilken låselabyrint, I vil spille med. Alle
spillere har altid samme farve – altså samme
sværhedsgrad.
Start med grøn, som er den letteste. Hver spiller får
en låselabyrint, en nøgle og et labyrintlåg. Læg de
pointbrikker frem, der har samme farve som den
låselabyrint, I har valgt. Lænk jeres håndjern sammen. Sæt låselabyrinten (1) i som vist på billedet.
Sæt labyrintlåget (2) over låselabyrinten og drej det
med uret (3), indtil pilene mødes. Til sidst sætter
hver spiller et håndjern omkring et af sine håndled
og låser det (4).

2-4 spelare

2-4 spelare

Varje spelare börjar med en grön låslabyrint. Så fort
någon har kommit loss låser hen fast sig med en

VELKOMMEN TIL EN RIGTIG SPIONOPGAVE!

Det gælder om at regne låsen ud og komme fri – BREAK FREE! Og at gennemføre den bane eller aktivitet,
som I har aftalt i forvejen. Den, der har flest point efter 3 runder, vinder hele spillet.
BREAK FREE kan spilles hvor som helst, når som
helst og på en hvilken som helst måde, og det er
lige velegnet både indendørs og udendørs. Det
handler om at være intelligent, hurtig og holde
hovedet koldt og fingrene varme. Sværhedsgraden
bestemmes af, hvilken låseindsats I vælger. Grøn
er den letteste, gul er middelsvær og rød er den
sværeste. Også låseindsatser med samme farve er
forskellige, så i alt er der 12 forskellige låselabyrinter.
BREAK FREE kan spilles på mange forskellige måder.
Så læs videre og find dine favoritter!

SPY MISSION:

Du og dine kammerater er agenter på en superhemmelig mission. Desværre er I blevet fanget og
lænket sammen med håndjern. Nu skal I ved hjælp
af nøglerne låse håndjernene op og BREAK FREE!

Den ældste spiller tæller ned – ”KLAR, PARAT,
START!”. Nu tager du en nøgle, så hurtigt du kan, og
stikker den i nøglehullet. Find vej gennem labyrinten ved at vride nøglen til højre og venstre og ved
at trykke den nedad og løfte den opad. Det gælder
om at være fingernem og virkelig mærke efter, hvor
vejen går. Lås op så hurtigt du kan og BREAK FREE!

När du och dina kompisar har klarat alla låslabyrinterna med nyckeln i höger hand för den som
är högerhänt och i vänster hand för den som är
vänsterhänt är det dags att byta! Gör tvärtom och
se hur det går med nyckeln i den ”svagare” handen.

#04: UTBRYTARDROTTNING/UTBRYTARKUNG

DK

PLAY:

TIPS & TRICKS

# Start med den grønne – den letteste – låselabyrint. Derefter kan I gå videre til den gule og til sidst
den røde. Den røde er faktisk rigtig svær. Det kan
kræve mange forsøg og meget øvelse, før du kan
låse den op. Heldigvis findes der også en nødknap!
Under afsnittet NØDKNAP kan du læse, hvordan
den fungerer.
# Placér håndjernet
sådan, at låselabyrinten ligger foran din
håndflade (5), så bliver
det lettere at låse
det op.
# Start med at sætte
håndjernet om dit
venstre håndled, hvis
du er højrehåndet,
og om højre håndled,
hvis du er venstrehåndet.

Når du er kommet fri, snupper du pointbrikken
med det højeste antal point (i samme farve som
låselabyrinten). Den næste, der kommer fri, tager
den pointbrik, som har det næsthøjeste antal point
og så videre. Når alle er kommet fri, er spillerunden
forbi. Gør derefter det samme med de gule låselabyrinter og de gule pointbrikker, og derefter det
samme med de røde. Det bliver sværere og sværere. Og værdien på pointbrikkerne stiger for hvert
farveskift:

Grønne pointbrikker = 3 – 2 – 1 – 0
Gule pointbrikker = 6 – 4 – 2 – 0
Røde pointbrikker = 9 – 6 – 3 – 0
Spil kun med de grønne og gule låselabyrinter, før I
giver jer i kast med de røde. De er rigtig svære!
Spillet kan udvides, så det ikke kun er fingrene og
hjernen, der kommer på arbejde, men også benene:

Under køkkenbordet

Lås jer fast til et stoleben, kom fri og løb (eller kravl)
en omgang rundt om køkkenbordet.

På legepladsen

Kom fri og løb en omgang rundt om legepladsen,
klatr op i rutsjebanen, kør ned, hop over en gynge
og slå hånden i klatrestativet.

I haven

Kom fri og løb rundt om træet, kravl under terrassebordet, hop over gummistøvlerne, løb en
omgang rundt om grillen og slå hånden i døren til
haveskuret.

I skoven

Lænk jer fast til hinanden, en gren eller noget
tredje. Kom fri og løb rundt om, forbi og mellem de
træer, som I er blevet enige om.
Den, der kommer først i mål, vinder runden og tager
sine pointbrikker. Her er det kun fantasien, vejret
og omgivelserne der sætter grænser. Udarbejd en
bane, som netop I synes er sjov, spændende og
udfordrende!

SÅDAN TAGES NØGLEN UD

Når håndjernet har åbnet sig, kan du få nøglen ud
ved at trække den opad og dreje den med uret
rundt i det øverste lag af låselabyrinten, indtil du
finder udgangen (A).

HVEM VINDER?

Efter den sidste runde tæller alle deltagerne deres
point sammen. Spilleren med flest point vinder! I
starten kan det være nok med to runder. Gem den
røde låselabyrint, til I er blevet rigtig dygtige!

FLERE SPILLEMÅDER
#01: DOUBLE TROUBLE

2 spillere/4 håndjern

Sæt et håndjern på hver hånd. Den, som først kommer fri, vinder.

#02: VERSUS BATTLE

4 spillere/4 håndjern

Spil to og to mod hinanden. BREAK FREE din kammerat, mens han forsøger at få dig fri. Det hold, som
først kommer fri, vinder.

#03: AGENT I MØRKET

2-4 spillere

Lås jer fast og sluk lyset. Den, som først kommer ud
af det mørke rum, vinder.

NO

VELKOMMEN TIL ET ORDENTLIG SPIONOPPDRAG!

Det gjelder å finne ut av låsen og komme seg løs – BREAK FREE! Og å komme seg rundt den
banen eller utføre den aktiviteten dere er blitt enige om i forveien. Den som har flest poeng
etter 3 omganger vinner hele spillet.
BREAK FREE kan spilles hvor, når og på hvilken
som helst måte og passer like godt innendørs som
utendørs. Det handler om å være smart og rask,
tåle stress og ha god følsomhet i fingrene. Hvilken
låsinnsats dere velger bestemmer vanskelighetsgraden. Grønn er lettest, gul er middels vanskelig og
rød er den vanskeligste. Låsinnsatsene med samme
farge er også forskjellige fra hverandre, så det er i alt
12 ulike låslabyrinter. Det går an å spille BREAK FREE
på mange ulike måter. Så les videre og finn dine
favoritter!

#04: UDBRYDERDRONNING/UDBRYDERKONGE
2-4 spillere

A

Hver spiller starter med en grøn låselabyrint. Så
snart en spiller er kommet fri, låser vedkommende
sig fast med en gul låselabyrint, bryder fri og gør
det samme med en rød. Den, som først kommer fri
af alle tre låselabyrinter, vinder.

#05: THE WINNER TAKES IT ALL

NØDKNAP

Kan du ikke låse låsen op, men ønsker du alligevel
at komme fri? Drej labyrintlåget mod uret. Nu kan
du trække nøglen ud sammen med låselabyrinten.
Tryk bagsiden af nøglen ind i hullet på håndjernets
bagside (B) og aktivér nødknappen. Så åbner håndjernet sig omgående.

B

# Begynn med den grønne – den letteste – låslabyrinten. Ta deretter den gule og til slutt den røde.
Den røde er faktisk ordentlig vanskelig. Det kan
kreves mange forsøk og mye trening før du greier å
låse den opp. Heldigvis finnes det en nødknapp! Les
hvordan den fungerer under NØDKNAPP.

2-4 spillere

Denne version ligner originalversionen – men med
en variation. Start med den grønne låselabyrint.
Den, som først kommer fri, råber “FÆRDIG!”. Så skal
de øvrige spillere nulstille deres håndjern (dreje
labyrintlåget løs og tage nøglen ud sammen med
låselabyrinten) og starte forfra fra begyndelsen.
Den, som råbte ”færdig”, går videre til den gule
låselabyrint og forsøger at klare både den gule og
den røde, uden at nogen indhenter ham. Den, som
først kommer fra af alle tre niveauer, vinder.

#06: WEAK HAND BATTLE

TIPS & TRICKS

2-4 spillere

Når du og dine kammerater har klaret alle låselabyrinterne med nøglen i højre hånd for de højrehåndede og i venstre hånd for de venstrehåndede, er det
på tide at bytte rundt! Prøv så at se, hvordan det går
med nøglen i din “dårlige” hånd.

SPY MISSION:

Du og vennene dine er agenter ute på et superhemmelig oppdrag. Dessverre er dere blitt fanget og
er låst fast med håndjern. Nå skal dere ved hjelp av
nøklene låse opp og BREAK FREE!

SET UP:

Velg hvilken låslabyrint dere skal spille med. Alle
spillere har alltid samme farge – altså samme vanskelighetsgrad. Begynn med grønn, som er den
letteste. Hver spiller får sin låslabyrint, hver sin nøkkel
og hvert sitt låslokk. Legg fram poengmerkene med
samme farge som den låslabyrinten dere har valgt.
Kople håndjernene deres sammen med hverandre.
Sett inn låslabyrinten (1) slik bildet viser. Sett på
låslokket (2) over låslabyrinten og vri det med urviseren (3) slik at pilene møtes. Nå er det tid for å sette
håndjernet rundt ett av håndleddene dine og låse
det (4).

# Sett håndjernet slik at låslabyrinten havner foran
håndflaten din (5), da blir det lettere å låse opp.
# Begynn med å sette håndjernet på venstre hånd
dersom du er høyrehendt, og på høyre hånd dersom du er venstrehendt.

PLAY:

Den eldste spilleren teller ned – “KLAR, FERDIG,
GÅ!”. Ta en nøkkel så raskt du kan og stikk den inn
i nøkkelhullet. Let deg fram i labyrinten ved å vri
nøkkelen til høyre og til venstre og ved å trykke den
ned og løfte den opp. Det gjelder å være lett på
hånden og virkelig kjenne etter hvor veien går. Lås
opp så fort du kan og BREAK FREE!

rassebordet, hopp over gummistøvlene, løp en
runde rundt grillen og bank på nærmeste dør.

FLERE SPILLEMÅTER

I skogen

Sett et håndjern på hver hånd. Den som kommer
seg løs først vinner.

Sett dere fast i hverandre, i en pinne eller noe annet.
Kom dere løs og løp rundt, forbi og mellom de
trærne dere er blitt enige om.
Den første i mål vinner omgangen og tar sitt poengmerke. Her er det bare fantasien, været og omgivelsene som setter grenser. Lag den løypa nettopp
dere synes er morsom, spennende og utfordrende.

TA UT NØKKELEN

Når håndjernet har åpnet seg, får du ut nøkkelen
ved å trekke den ut og vri den mot urviseren den
øverste omdreiningen i låslabyrinten til du finner
utgangen (A).

Når du er fri, griper du raskt poengmerket med høyest poeng (med samme farge som låslabyrinten).
Den som kommer seg løs som nummer 2 tar det
poengmerket som har nest høyest poeng og så
videre. Når alle har kommet seg løs, er spillet over.
Gjør nå på samme måte med de gule låslabyrintene
og gule poengmerkene, og det samme med de
røde. Det blir mer og mer vanskelig. Og valøren på
poengmerkene øker med hvert fargebytte.

Grønne merker = 3 – 2 – 1 – 0
Gule merker = 6 – 4 – 2 – 0
Røde merker = 9 – 6 – 3 – 0
Spill med bare grønne og gule låslabyrinter før dere
går løs på de røde. De et ordentlig vanskelige!
Spillet kan utvides slik at det ikke bare er fingrene
og hjernen som må jobbe, men også alle ben med
fart i:

Under kjøkkenbordet

A

Kom dere løs og løp en runde rundt lekeplassen,
klatre opp i sklia, skli ned, hopp over dumphusken
og ta i klatrestativet.

I hagen

Kom dere løs og løp rundt treet, kryp under ter-

#02: VERSUS BATTLE

NØDKNAPP

Greier du ikke å låse opp, men vil komme deg løs
likevel? Vri låslokket mot urviseren. Nå kan du trekke ut nøkkelen sammen med låslabyrinten. Trykk
inn baksiden av nøkkelen i hullet på håndjernets
bakside (B) og aktiver nødknappen. Låsen går opp
med en gang.

B

#03: AGENT I MØRKET

Etter den siste omgangen teller hver spiller opp sine
poeng. Den som har flest poeng vinner! I begynnelsen kan det være nok med to omganger. Spar de
røde låslabyrinten til dere er blitt ordentlig varme
i trøya!

4 spiller / 4 håndjern

2–4 spillere

2–4 spillere

Lås dere fast og slokk lyset. Den som kommer seg
først ut av det mørke rommet vinner.

#04: UTBRYTERDRONNING/
UTBRYTERKONGE 2-4 spillere

Hver spiller begynner med en grønn låslabyrint. Så
snart en har kommet seg løs, låser denne seg fast
med en gul låslabyrint, kommer seg løs og gjør det
samme med en rød. Den første som har kommet
seg løs av alle tre låslabyrintene vinner.

#06: WEAK HAND BATTLE

2–4 spillere

Når du og vennene dine har greid alle låslabyrintene med nøkkelen i høyre hånd for den som er
høyrehendt og i venstre hånd for den som er venstrehendt, er det tid for å bytte! Gjør omvendt og
se hvordan det går med nøkkelen i den “svakere”
hånden.

TERVETULOA RATKAISEMAAN OIKEA AGENTTITEHTÄVÄ!

Pelaajien tehtävänä on aukaista käsirautojen lukko ja päästä vapaaksi – BREAK FREE! Lisäksi pelaajat
selvittävät radan tai tekevät tehtävän, joista olette sopineet yhdessä ennen pelin alkua. Se jolla on
eniten pisteitä 3 kierroksen jälkeen, voittaa koko pelin.
BREAK FREE -peliä voidaan pelata missä ja milloin
tahansa ja yhtä hyvin sisällä ja ulkona. Pelaajilta
vaaditaan kekseliäisyyttä, nopeutta, hyvää stressinsietokykyä ja näppäriä sormia. Pelin vaikeusaste
riippuu valitsemastanne lukon sisäosasta. Vihreä on
helpoin, keltainen on keskivaikea ja punainen on
vaikein. Myös samanväriset lukkojen sisäosat eroavat toisistaan, joten pelissä on yhteensä 12 erilaista
lukkolabyrinttia. BREAK FREE –peliä voidaan pelata
monella eri tavalla, lue siis eteenpäin niin löydät
omat suosikkisi!

SPY MISSION:
HVEM VINNER?

2 spiller / 4 håndjern

Spill to og to mot hverandre. BREAK FREE vennen
din mens han eller hun forsøker å få deg løs. Det
laget som kommer seg løs først vinner.

FI

Lås dere fast i et stolben, kom dere løs og løp (eller
krabb) én runde rundt kjøkkenbordet.

På lekeplassen

#01: DOUBLE TROUBLE

#05: THE WINNER TAKES IT ALL

Denne versjonen likner originalversjonen – men
med en vri. Begynn med den grønne låslabyrinten.
Den første som kommer seg løs roper “FERDIG!”. Da
må de andre spillerne tilbakestille håndjernene sine
(vri løs låslokket og ta ut nøkkelen sammen med
låslabyrinten) og begynne på nytt. Den som ropte
“ferdig” går videre til gul låslabyrint og forsøker
å greie både gul og rød uten å bli tatt igjen. Den
første som kommer seg løs fra alle tre nivåene vinner.

Sinä ja ystäväsi olette agentteja ja olette saaneet
erittäin salaisen tehtävän. Valitettavasti olette joutuneet vangiksi ja teidät on lukittu käsiraudoilla. Nyt
teidän täytyy avata käsirautojen lukot avaimilla ja
päästä vapaaksi, BREAK FREE!

SET UP:

Valitkaa mitä lukkolabyrinttia haluatte pelata.
Kaikilla pelaajilla tulee olla samanvärinen lukko –
pelin vaikeusaste on siis aina kaikille sama. Aloittakaa vihreästä, joka on helpoin. Jokainen pelaaja
saa oman lukkolabyrintin, oman avaimen ja oman

kevyin liikkein. Avaa lukko niin nopeasti kuin pystyt
ja vapaudu käsiraudoista, BREAK FREE!

kaa ennalta määrittämäänne reittiä pitkin puiden
seassa niiden ympäri ja niiden ohitse.

USEITA PELITAPOJA

Se joka on ensimmäisenä maalissa, voittaa kierroksen ja ottaa pistemerkkinsä. Pelin suunnittelussa
vain sää, ympäristö ja mielikuvitus ovat rajana.
Voitte luoda juuri sellaisen radan, joka on teidän
mielestänne hauska, jännittävä ja haastava!

Lukitkaa käsiraudat molempiin käsiin. Ensimmäisenä vapaaksi päässyt voittaa.

OTA AVAIN POIS LUKOSTA

Kun käsirauta on avautunut, saat avaimen pois
lukosta vetämällä sitä ulospäin ja kääntämällä sitä
myötäpäivään lukkolabyrintin ylimmässä kerroksessa
kunnes löydät ratkaisun (A).
lukkokannen. Ottakaa esille pistemerkit, jotka ovat
samanvärisiä kuin valitsemanne lukkolabyrintit.
Kytkekää käsirautanne kiinni toisiinsa. Asettakaa
lukkolabyrintit (1) kuvan osoittamalla tavalla. Aseta
lukkokansi (2) lukkolabyrintin päälle ja käännä sitä
myötäpäivään (3) siten, että nuolet kohtaavat. Nyt
on aika asettaa käsirauta toisen ranteesi ympärille
ja lukita se (4).

TIPS & TRICKS

# Aloita vihreästä – helpoimmasta – lukkolabyrintista. Siirry sitten keltaiseen ja viimeiseksi punaiseen.
Punainen on todella vaikea. Voit tarvita monta
yritystä ja paljon harjoitusta sen avaamiseen ennen
kuin onnistut. Onneksi tätä varten on olemassa
vapautuspainike! Lue VAPAUTUSPAINIKE-kohdasta,
miten sitä käytetään.
# Aseta käsirauta siten,
että lukkolabyrintti asettuu kätesi kämmenpuolelle (5), tällöin sen avaaminen on helpompaa.
# Aloita asettamalla käsirauta vasempaan käteesi,
jos olet oikeakätinen ja
oikeaan käteen, jos olet
vasenkätinen.

PLAY:

Vanhin pelaajista laskee – ”PAIKOILLANNE, VALMIINA, NYT!”. Ota avain niin nopeasti kuin voit ja
työnnä se avaimenreikään. Etsi ratkaisua labyrinttiin
kääntämällä avainta oikealle ja vasemmalle sekä
painamalla sitä alas ja nostamalla ylös. Labyrintin
ratkaisemiseksi oikeaa ratkaisua on tunnusteltava

Kun olet avannut lukon, tartu nopeasti pistemerkkiin, jossa on eniten pisteitä (ja joka on samanvärinen kuin lukkolabyrintti). Se joka saa lukon avattua
seuraavaksi, ottaa sen pistemerkin, jossa on seuraavaksi suurin pistemäärä ja niin edelleen. Kun olette
kaikki päässeet vapaiksi, pelikierros on ohi. Toimikaa sitten samalla tavalla keltaisten ja sen jälkeen
punaisten lukkolabyrinttien kanssa. Pelistä tulee
koko ajan vaikeampi ja pistemerkkien arvo nousee
aina, kuin vaihdatte väriä:

Vihreä merkki = 3 – 2 – 1 – 0
Keltainen merkki = 6 – 4 – 2 – 0
Punainen merkki = 9 – 6 – 3 – 0
Pelatkaa ainoastaan vihreillä ja keltaisilla lukkolabyrinteilla, ennen kuin kokeilette punaisia. Ne
ovat todella vaikeita!
Peliä voidaan laajentaa siten, että sormien ja
aivonystyröiden lisäksi myös jalat saavat liikettä:

Keittiön pöydän alla Lukitkaa itsenne kiinni tuolinjalkaan, avatkaa lukko ja juoskaa (tai ryömikää)
kierros keittiön pöydän ympäri.

A
VAPAUTUSPAINIKE

Mitä jos et onnistu avaamaan lukkoa, mutta haluat
kuitenkin päästä vapaaksi? Käännä lukkokantta vastapäivään. Nyt voit vetää avaimen ulos lukkolabyrintin kanssa. Työnnä avaimen takaosa käsirautojen
takapuolella olevaan reikään (B) ja aktivoi vapautuspainike. Lukko avautuu heti.

B

Leikkikentällä Ratkaiskaa lukkotehtävä ja juoskaa

Metsässä Kiinnittäkää itsenne, toisiinne, oksaan tai
johonkin muuhun. Ratkaiskaa lukkotehtävä ja juos-

#02: VERSUS BATTLE

2 pelaajaa/4 käsiraudat

4 pelaajaa/4 käsiraudat

Pelaa ystäväsi kanssa toista kahden pelaajan joukkuetta vastaan. BREAK FREE, yritä saada ystäväsi
vapaaksi käsiraudoista samalla kun hän yrittää
vapauttaa sinut. Ensimmäisenä vapaaksi päässyt
joukkue voittaa.

#03: AGENTTI PIMEÄSSÄ

2-4 pelaajaa

Lukitkaa itsenne kiinni ja sammuttakaa valot.
Se, joka pääsee ensimmäisenä vapaaksi pimeästä
huoneesta, voittaa.

#04: KAHLEKUNINGATAR/KAHLEKUNINGAS
2-4 pelaajaa

Jokainen pelaaja aloittaa vihreästä lukkolabyrintista. Heti kun joku pelaaja on päässyt vapaaksi,
hän lukitsee itsensä keltaisella lukkolabyrintilla, ja
ratkaistuaan sen hän lukitsee itsensä välittömästi
vielä punaisella. Se joka on ensimmäisenä päässyt
vapaaksi kaikista kolmesta lukkolabyrintista, voittaa
pelin.

#05: THE WINNER TAKES IT ALL

2-4 pelaajaa

Tämä versio muistuttaa alkuperäistä peliversiota –
joskin pienellä erolla. Aloittakaa vihreästä lukkolabyrintista. Se joka pääsee ensimmäisenä vapaaksi,
huutaa ”VALMIS”. Tällöin muiden pelaajien tulee
laittaa käsiraudat takaisin (kääntää lukkokansi irti ja
ottaa avain pois yhdessä lukkolabyrintin kanssa) ja
aloittaa alusta. Se joka huusi ”valmis”, siirtyy eteenpäin keltaiseen lukkolabyrinttiin ja yrittää selvittää
sekä keltaisen että punaisen lukon ilman että
kukaan tavoittaa häntä. Se joka on ensimmäisenä
ratkaissut kaikki kolme tasoa, voittaa.

#06: WEAK HAND BATTLE
2-4 pelaajaa

kierros leikkikentän ympäri, kiivetkää liukumäkeen,
laskekaa alas, hypätkää keinun yli ja koskettakaa
kädellä kiipeilytelinettä.

Puutarhassa Ratkaiskaa lukkotehtävä ja juoskaa
puun ympäri, ryömikää puutarhapöydän alitse,
hypätkää kumisaappaiden yli, juoskaa kierros grillin
ympäri ja koskettakaa kädellä varaston oveen.

#01: TUPLAHAASTE

KUKA VOITTAA?

Viimeisen kierroksen jälkeen kaikki laskevat pisteensä.
Se jolla on eniten pisteitä, voittaa! Alussa voi riittää vain kaksi pelikierrosta. Säästäkää punainen
lukkolabyrintti siihen asti kunnes hallitsette hyvin
pelaamisen.

Kun sinä ja ystäväsi olette selvittäneet kaikki lukkolabyrintit siten, että avain on oikeassa kädessä oikeakätisillä ja vasemmassa kädessä vasenkätisillä,
on aika vaihtaa kättä! Kokeilkaa nyt lukon avaamista
toisella kädellä avain ”heikommassa” kädessä.

SE

LABYRINTERNAS DESIGN:

DK

Det finns 12 olika låslabyrinter med tre svårighetsgrader. Här är en fusklapp du kan använda om du
inte kommer vidare.
NO

LABYRINTERNES UDFORMNING:

Der er 12 forskellige låselabyrinter med tre
sværhedsgrader. Her er en snydetegning, som du
kan bruge, hvis du ikke kan komme videre.
FI

LABYRINTENES UTFORMING:

Det er 12 ulike låslabyrinter med tre vanskelighetsgrader. Her er en jukselapp du kan bruke dersom du
ikke kommer videre.

LABYRINTTIEN KAAVIOT:

Peliin kuuluu 12 erilaista lukkolabyrinttia, ja vaikeusasteita on kolme. Tässä on lunttilappu, jota voit
käyttää siinä tapauksessa, että et pääse eteenpäin.

Green Mazes
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A2
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A4

Yellow Mazes

B1

B2

B3

B4

Red Mazes

C1

C2

C3

C4
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