








Spil Stratego Junior med dine 
foretrukne Disney-figurer!

Formålet med spillet:
Formålet med spillet er det samme i Stratego Quest og Stratego Triumph: 
Den spiller, der først når frem til den sidste række og erobrer modstanderens 
skattekiste, vinder.

Stratego Quest (fra 4 år)

Opstilling:
Aftal, hvem der skal spille med de røde brikker, og hvem der skal spille med de 
blå. Åbn spillepladen, og læg den, så den røde side ligger nærmest den røde 
spiller, og den blå side ligger nærmest den blå spiller. Derefter skal hver spiller 
opstille sine borge, så modstanderen ikke kan se billederne i borgene: 
Stil dine tre store borge på de tre borgtårne på din side af spillepladen. Du 
bestemmer selv, hvilken borg du vil stille på hvilket borgtårn. Sæt derefter dine 
16 små borge på de fire rækker foran borgtårnene. Som du kan se, kommer 
der ikke til at stå nogen borge på de fire pladser ved siden af søerne midt 
på spillepladen. Sørg for at stille alle borgene, så du selv kan se billederne 
i borgene, mens din modstander ikke kan. Kig på billedet på æskens bund. 
Sådan skal spillepladen se ud, når I er klar til at spille. Derefter tager hver 
spiller sin terning med billeder af modstanderens figurer. 

Sådan spilles spillet:
Alle borgene bliver stående på de pladser, hvor I har stillet dem, under hele 
spillet. Du kan ikke flytte dine egne borge eller modstanderens borge. Den røde 
spiller starter. Slå med jeres terning efter tur (terningen med modstanderens 
figurer på). Vælg derefter én af modstanderens borge på den forreste række, 
og tag den op. Vend den om, og kig på den skjulte figur.
Hvis det er den samme figur som terningen viste, må du fjerne den borg 
fra spillepladen. Hvis det ikke er den samme figur som vist på terningen, 
skal du stille den tilbage på spillepladen, sådan som den stod før. Prøv 
at huske figuren, og hvor den stod. Senere i spillet får du måske vist den 
samme figur på terningen! Hvis du gør, kan du vælge netop den borg og 
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Syftet med spelet: 
Syftet med spelet är detsamma för Stratego-jakt som för Stratego-triumf: Den 
första spelaren som når sista raden och tar motståndarens skattkista vinner.

Stratego-jakt!  (För spelare i åldern 4 år och uppåt)

Förberedelser:
Bestäm vem som ska spela med rött och vem som ska spela med blått. Öppna 
spelplanen och placera den röda sidan närmast den röda spelaren och den 
blå sidan närmast den blå spelaren. Båda spelare placerar sedan ut sina slott 
enligt följande:
Placera de tre stora slotten på de tre slottstornen på din sida av spelplanen. 
Du kan välja vilket slott som ska placeras på vilket torn. Placera sedan ut dina 
16 små slott på de fyra raderna framför. Du kommer att se att de fyra rutorna 
i mitten av spelplanen, på var sida om sjön, förblir tomma. Var noga med att 
placera alla dina slott så att du själv kan se bilderna på baksidan, men så att 
motståndaren inte kan se dem. Ta en titt på bildarda på kartongens undersida. 
Så här ska spelplanen se ut när allt är klart för spelet. Spelarna tar tärningen 
med bilderna av motståndarens figurer på.

Spela spelet:
Alla slott står kvar på samma ställe under hela spelet. Du kan inte flytta runt 
dina eller motståndarens slott. Röd spelare börjar. När det är din tur slår du 
tärningen (med motståndarens figurer på). Välj sedan ett av motståndarens 
slott i den främre raden, plocka upp det och vänd på det för att se den dolda 
figuren.
Om det är samma figur som tärningen visade, tar du bort slottet från 
spelplanen. Om det inte är samma figur som tärningen visade, ställer 
du tillbaka slottet på spelplanen på samma sätt som det stod tidigare. 
Försök att komma ihåg vilken figur det var och var den stod. Du kanske 
slår tärningen så att samma figur visas igen senare i spelet! Om du gör det 
kan du välja just det slottet och få bort det från spelplanen. Kom ihåg att du 

Spela Stratego Junior med 
dina favoritfigurer från Disney!!
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