


Spillet består af 40 kort - 10 af hver farve, med numre fra 1-10. 
Inden spillet går i gang, vælger hver spiller sin farve: gul, grøn, 
lyserød eller blå, og får herefter sine 10 kort i den valgte farve. 

Hver spiller blander sine kort, og lægger dem foran sig i en bunke 
med bagsiden opad. Inden spillet begynder aftales det, hvor 
mange runder der skal spilles, og først når alle runder er spillet, 
tælles pointene sammen. 

Den yngste spiller starter spillet ved at sige ”Nu!”. Alle spillerne 
vender derefter ét kort hver på samme tid. Hvis to eller flere spil-
lere vender det samme kort, f.eks. 2’ere, er der ”Bedstemor med 
slaw i”. Den spiller, der først får øje på to ens kort (eller 3, eller 4), 
skal banke i bordet. Den, der først banker i bordet, tager stikket 
hjem og lægger kortene i bunden af sin egen bunke. 

Spilleren, der har været heldig at få et stik, starter en ny omgang 
ved at sige ”Nu!”. Sådan fortsætter spillet, til en af spillerne ikke 
har flere kort tilbage. 
Hvis en spiller banker i bordet, uden at der er to ens kort på 
bordet, får han et strafpoint. Disse strafpoint fratrækkes i det 

endelige pointregnskab, når spillet er slut. Når pointene er noteret 
og strafpointene er trukket fra, starter en ny omgang. 

Pointene gives på følgende måde: Den spiller, der har flest kort, 
får 6 point, næstflest får 4 point, tredje-flest får 2 point. Mens den 
spiller, der ikke har nogen kort, får 0 point. 

Hvis der kun er to spillere og der kun spilles med to farver, er 
spillet slut, når ingen af spillerne hverken kan tabe eller vinde 
flere kort. Dvs. når begge spillere har kort, der alle danner par. 
Den spiller, der har flest kort, får 6 point, den anden spiller får 2 
point.  

God fornøjelse!
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