
5 til 9 år

2 spillere

Indhold: 27 kort + 27 kanin-puslebrikker (9 hoveder, 9 kroppe, 9 par ben) 
+ 10 gulerødder for “korrekt svar” + 24 jetoner.

Spillets formål: At samle de 3 puslebrikker (hoved, krop, ben), der udgør kaninen  
på det valgte kort.

Forberedelse af spillet: Spillerne skiftes til at være Leder. 
De 27 puslebrikker lægges foran spilleren, som skal sammensætte kaninen.  
Kortbunken blandes og lægges med billedsiden nedad foran spillerne.

Spilleregler: Lederen tager et kort, som han holder med billedsiden 
skjult tæt ind til sig. Spilleren laver et første forsøg på en samlet kanin 
ved at vælge 3 puslebrikker (hoved/krop/ben).
Lederen siger, hvor mange rigtige svar der er, og lægger 1 eller 2 
eller 3 gulerødder for “korrekt svar” ved siden af den foreslåede kanin, 
uden at sige, hvilken/hvilke del/dele, der er rigtig.
Hvis svaret giver 3 gulerødder, har spilleren vundet sin omgang! 
Spilleren vinder denne del af spillet.   Rollerne omfordeles og spillet 
fortsætter.
Hvis svaret er 1 (eller 2) gulerødder, betyder det, at 1 (eller 2) af de 3 brikker til kaninen 
er korrekte, men hvilke (eller hvilken)? Spilleren lægger kaninen til side og forsøger 
at lave en ny, som han sammensætter med de resterende puslespilsbrikker. Lederen 
angiver antallet af korrekte svar … osv.,  indtil spilleren finder den rette kombination.
Hvis svaret giver 0 gulerødder, er ingen brikker korrekte. Spilleren lægger kaninen til 
side og forsøger at lave en ny, som han sammensætter med de resterende puslespils-
brikker.  Spillederen angiver antallet af korrekte svar … osv.,  indtil spilleren finder den 
rette kombination.
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Spilleren kan forsøge at lave 4 kaniner efter det samme kort.
Hvis spilleren laver den rigtige kanin:

- ved første forsøg, vinder han en 1 jeton
- ved andet forsøg, vinder han en 3 jetoner
- ved tredje forsøg, vinder han en 2 jetoner
- ved fjerde forsøg, vinder han en 1 jeton

NB: Hvis kaninen ikke findes efter 4 forsøg, taber spilleren 1 jeton.

Afslutning på spillet: Spillet spilles i 4 omgange. Vinderen er den spiller, som har flest 
jetoner. Hvis det står lige, spilles to omgange mere.

Hvert nye forslag skal tage højde for de forrige resultater.


