
Domino – Domino Chickenfoot 
 

I dette spil kan deltage fra 2 til 5 personer. Brikkerne blandes godt og lægges på bordet med 

billedsiden nedad. 

 

Hver spiller tager 5 brikker og anbringer dem således, at modspilleren ikke kan se, hvilke brikker 

han har. Resten af brikkerne fungerer som "Bank", hvorfra spillerne efterhånden skal tage disse.  

 

Den spiller, der har én dobbeltbrik, altså én brik med 2 ens motiver, begynder og lægger denne brik 

på bordet.  

 

Deltageren til venstre skal herefter anbringe en brik ved siden af den første, hvis den pågældende 

har en brik, der passer, d.v.s. en brik hvor et af motiverne svarer til motivet på den brik, der er lagt 

ned på bordet.  

 

Hvis en spiller ikke har en brik, der passer, skal han tage brikker fra "Banken", indtil han finder en, 

der passer.  

 

Man kan også beslutte, at hver spiller højst må tage 2 brikker fra "Banken", og kan han stadig ikke 

lægge brikker ned, må den næste spiller forsøge.  

 

Den spiller, der først kommer af med alle sine brikker, har vundet spillet.  

 

I tilfælde af, at "banken" er tom, og ingen spiller kan lægge brikker ned, er den, der har de færreste 

brikker, vinder. 

 

 

Domino Chickenfoot spilleregler 
 

 

Chickenfoot Regler 

 

 

Chicken foot kan spilles med domino doble 9 eller doble 12. Spillet kan spilles af 2 eller flere 

spillere men fungerer bedst med 4 eller derover. Formålet med spillet er, at få mindst mulige point. 

Point optælles ved, at hver prik på brikken tæller som et point. Bemærk at blanke giver 25 point og 

en doble Blank giver 50! Spillet afsluttes, når én af spillerne har fået lagt alle sine brikker. Ved 



spillets start, blandes alle brikker med prikkerne nedad. Afhængig af antallet af spillere, uddeles 

brikkerne nu. Ved f.eks. 4 eller 5 spillere, vil det være passende, at dele 7 brikker ud til hver spiller. 

De resterende brikker bliver på bordet; disse kaldes ”Chicken Yard” eller ”hønsegården.” Spilleren 

med doble. 9 brikken, eller doble. 12,  starter med at lægge pågældende brik på bordet. Derefter 

spiller man efter tur med uret. Hvis den næste spiller ikke kan lægge en brik, må han trække fra 

hønsegården. Lykkes det stadig ikke for spilleren at spille en brik, går turen videre til den næste i 

rækken. Trækkes en brik som matcher, er det tilladt at spille den med det samme  

 

  

 

Spillet fortsætter med, at der placeres brikker som vist i diagrammet. Der kan startes en ny 

”Chicken Foot” hvis en spiller lægger en ny doble brik på bordet. – Dog skal de første tre runder 

spilles på den første ”Chicken Foot”. Når spillet er slut blandes brikkerne igen og der startes nu med 

dob.8 i stedet for doble 9. osv.   
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