Spelregler
Innehåll
4 spelplaner (varje spelplan består av 4 pusselbitar)
30 brickor med honungsburkar
Bildtärning med klistermärken
Färgtärning med klistermärken
Spelregler

För 2-4 spelare
Från 4 år
Speltid ca 20 minuter

Spelidé
Bamse 4 i rad är ett roligt och enkelt barnspel med Bamse och hans vänner.
Slå med tärningarna och lägg en honungsburk på den bild som tärningarna visar.
Du som först får 4 burkar i rad vinner spelet.

Förberedelser
Dela upp pusselbitarna i 4 högar. Alla pusselbitar som har gul ram i en hög, alla med röd
ram i en hög osv. Välj varsin hög och pussla ihop bitarna till en spelplan och lägg den
framför dig. Lägg undan bitarna som blir över. Klistra fast klistermärken på tärningarna.
Använd en remsa till varje tärning så att en tärning får bilder och en får färger. Lägg alla
honungsburkarna mitt på bordet med bildsidan upp. Lägg fram tärningarna.

Spelets gång
Du ska så snabbt som möjligt få 4 honungsburkar i rad. Raden kan vara lodrät, vågrät
eller diagonal.

Lodrät rad

Vågrät rad

Diagonal rad

Du som är yngst börjar spela och slår med båda tärningarna samtidigt.
Ta en honungsburk från bordet och lägg på den bild som tärningarna visar.

Färgtärningen visar rött
rött, grönt
grönt, gult eller blått
Leta upp raden med färgen som färgtärningen visar på din spelplan. Finns figuren
som bildtärningen visar i denna rad, tar du en honungsburk från bordet och lägger på
bilden. Finns inte figuren i denna rad, går turen vidare. Ibland finns det två likadana
figurer i samma rad och du får då välja en av dem.

Exempel:
Om färgtärningen visar grönt och bildtärningen visar
Bamse, tittar du i den gröna raden på din spelplan, letar
upp Bamse och lägger en honungsburk på rutan med Bamse.
mse.

Färgtärningen visar vitt
Välj valfri rad och lägg en honungsburk på figuren
som bildtärningen visar. Finns inte figuren på din
spelplan, går turen vidare.
När ni spelar med alla spelplanerna händer det ibland att
honungsburkarna tar slut innan någon fått 4 i rad. Istället
för att ta en honungsburk från bordet tar du från en
valfri spelare och lägger den på din spelplan. Du får
endast ta en burk om du kan lägga ut den direkt
på din egen spelplan.

Vem vinner?
Du som först får 4 burkar i rad vinner spelet.
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