
Vakna, småfåglar! Du har precis kläckts men du saknar dina vackra 
stjärtfjädrar. Samla fjädrar i din färg. Fågeln som samlar flest fjädrar av sin 
färg vinner!

Innehåll:
 50 fjäderkort  
 4 fågelkorthållare  
 1 fågelbo-bräde  
  Bruksanvisning

Från 3 år 
2–4 spelare 
10 minuters speltid

Ravensburger® spel nr. 20 615 5
2-4 deltagare. Från 3 år 

Illustrationer/Design: Forrest-Pruzan Creative
Redaktör: Antonia Ilg
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Uppställning  
1. Varje spelare väljer en fågelkorthållare. Försök 
att samla fjäderkort som har samma färg som din 
fågel. 

2. Placera fågelbo-brädet i mitten. 

3. Blanda alla fjäderkort och lägg dem på hög 
med framsidan nedåt bredvid fågelboet. 

4. Varje spelare tar två kort från högen och sätter 
dem i sin fågel (fågelkortshållaren). Visa inte 
fjädrarna för medspelarna förrän spelet är slut. 

5. Ta kort från korthögen enligt följande: 
 2 spelare – 3 kort  
 3 spelare – 4 kort  
 4 spelare – 5 kort  
Lägg korten med framsidan uppåt  
i fågelboet. 

Den yngsta spelaren börjar!

Mål 
Spelaren som samlar flest fjädrar 
av sin färg vinner!

Fågelbo

Fågelkorthållare

Kortlek
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När det är din tur 
Ta eller byt kort: 

• Ta två kort från högen och lägg till dem till din fågel

eller 

• Byt en eller två fjädrar från din fågel mot samma antal fjädrar 
från fågelboet. Du kan byta fjädrar mot andra färger. Nu är det 
nästa spelares tur.

Regnbågsfjädrar  
Regnbågsfjädrar rockar! Du bestämmer vilken färg de ska 
räknas som.

Rensa boet  
Med två eller tre spelare: om inga fjädrar i fågelboet 
matchar någons fågel, så lägg dessa åt sidan. Fyll sedan 
fågelboet med kort från kortleken. 

Avsluta spelet 
När en spelare har tagit sista kortet från leken får alla övriga spelare 
en till tur och kan byta med fågelboet om de vill. Sedan är det bara 
att räkna poäng!
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Exempel på poäng

Variant:  
Vänskapssamling  

Med den här varianten så ska du försöka 
att göra en vänskapssamling – en 
fjäder i varje färg. On du har 
en vänskapssamling vid slutet 
av spelet så lägger du till 5 
poäng till dina totalpoäng. 
Du kan använda en eller 
flera regnbågsfjädrar för att 
komplettera din samling i 
stället för att räkna dem som 
din fågelfärg. Du kan inte ta fler 
poäng än en vänskapssamling. 

© 2020

Poäng
Varje fjäder som matchar din fågels 
färg är värd 1 poäng, inklusive 
regnbågsfjädrar. Spelaren med 
flest poäng vinner! Om det blir 
oavgjort så vinner spelaren med flest 
regnbågsfjädrar. Om det fortfarande 
är oavgjort så vinner spelaren som har 
minst antal fjädrar (oavsett färg). Om 
det fortfarande är oavgjort så vinner 
de oavgjorda spelarna tillsammans!

Vänskapssamling



Vågn op små fugleunger! I er lige udklækket, men I mangler jeres smukke 
halefjer. Saml din farve fjer. Den fugl, der samler flest fjer i sin egen farve, 
vinder!

Indhold:
 50 fjerkort 
 4 fuglekortholdere 
 1 rede 
  Vejledning

Alder 3+ 
2-4 spillere 
Spilletid 10 minutter

Ravensburger® vare nr. 20 615 5
For 2-4 spillere fra 3 år 

Illustrationer/Design: Forrest-Pruzan Creative
Editor: Antonia Ilg

DK
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Opsætning  
1. Hver spiller vælger en fuglekortholder. Du skal 
forsøge at samle fjerkort, der passer til din fugls 
farve. 

2. Placér reden midt på spilleområdet. 

3. Bland alle fjerkortene, og læg dem i en stak 
med forsiden nedad ved siden af reden. 

4. Hver spiller trækker to kort fra stakken, og 
sætter dem på deres fugl. Skjul dine fjer fra de 
andre spillere, indtil spillet er færdigt. 

5. Vend kort fra toppen af stakken som følger:  
 2 spillere – 3 kort  
 3 spillere – 4 kort  
 4 spillere – 5 kort  
Placér kortene med forsiden op  
i reden. 

Den yngste spiller starter!

Mål 
Den spiller, der samler flest fjer i 
sin egen farve, vinder!

Rede

Fuglekortholdere

Stak
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Når det er din tur 
Vælg enten at trække et kort eller bytte kort: 

• Træk to kort fra stakken, og sæt dem på din fugl

eller 

• Byt en eller to fjer fra din fugl med samme antal fra reden. Du 
kan bytte fjer i forskellige farver. Nu er det næste spillers tur.

Regnbuefjer  
Regnbuefjer er jokere! De tæller som den farve, du ønsker.

Tøm reden  
Spil med 2 eller 3 spillere: Hvis ingen af fjerene i reden 
passer til en spillers fugl, lægges de væk, og reden fyldes 
med nye kort fra stakken. 

Sådan afslutter man spillet 
Efter en spiller har trukket det sidste kort i stakken, kan alle 
resterende spillere bytte fra reden, hvis de har lyst. Derefter går I 
videre til at tælle jeres point!
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Eksempel på point

Variant:  
Venskabssamling  

I denne variation skal du forsøge at få en 
venskabssamling – en fjer i hver farve. 
Hvis du har en venskabssamling, 
når spillet slutter, får du 5 point 
ekstra. Du kan bruge en eller 
flere regnbuefjer til at gøre din 
samling komplet i stedet for at 
tælle dem som din fugls farve. 
Du kan ikke få mere end én 
venskabssamling.

© 2020

Point
Hver fjer i din fugl, der matcher din 
fugls farve, har en værdi på 1 point, 
inklusive regnbuefjer. Spilleren med 
flest point vinder! Hvis det står 
uafgjort, vinder spilleren med flest 
regnbuefjer. Hvis det stadig står 
uafgjort, vinder spilleren med færrest 
fjer (af alle farver). Hvis det stadig 
står uafgjort, vinder alle spillere med 
samme pointtal!

Venskabssamling



Våkne opp, lille fugl! Du har akkurat kommet ut av skallet, men du mangler 
de vakre halefjærene. Samle fjærene i din farge. Den fuglen som samler flest 
fjær i sin farge, vinner!

Innhold:
 50 fjærkort 
 4 fuglekortholdere 
 1 redebrett 
  Veiledninger

Fra 3 år 
For 2–4 spillere. 
Spilletid: 10 min.

Ravensburger® spill no. 20 615 5
For 2-4 spillere, fra 3 år og oppover 

Illustrasjon/Design: Forrest-Pruzan Creative
Redaktør: Antonia Ilg

N
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Oppsett  
1. Hver spiller velger en fuglekortholder. Du skal 
samle så mange fjærkort du kan i den fargen du 
har valgt. 

2. Sett redet i midten. 

3. Bland alle fjærkortene med bildesiden ned og 
legg dem ved siden av redet. 

4. Hver spiller tar to kort fra bunken og legger 
dem ved sin fugl. Hold kortene skjult til slutten 
av spillet. 

5. Snu kortene fra toppen av bunken som følger:  
 2 spillere – 3 kort  
 3 spillere – 4 kort  
 4 spillere – 5 kort  
Legg kortene med bildesiden opp  
i redet. 

Den yngste spilleren begynner!

Målet 
Den fuglen som samler flest fjær 
i sin farge, vinner!

Rede

Fuglekortholder

Bunke
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Når det er din tur 
Trekk kort eller bytt 

• Trekk to kort fra bunken og legg dem ved fuglen din

eller 

• Bytt ett eller to av dine fjærkort med samme antall kort fra 
redet. Du får bytte kort som ikke har din farge. Nå er det neste 
spillers tur.

Regnbuefjær  
Regnbuefjærene er jokere! De regnes som hvilken farge  
som helst.

Tømme redet  
I et spill med 2 eller 3 spillere, hvis ingen av kortene i redet 
matcher en spillers farge: legg dem til siden og fyll på med kort 
fra bunken. 

Slik avsluttes spillet:   
Når det siste kortet trekkes fra bunken skal får alle spillerne én sjanse 
hver til å bytte med kortene i redet. Deretter skal det regnes poeng.
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Eksempel

Variant:  
Vennesamling   

I denne versjonen skal du forsøke å lage 
en vennesamling, dvs. én fjær av hver 
farge. Hvis du har klart å samle 
til en vennesamling i slutten av 
spillet, får du fem ekstra poeng. 
Du kan bruke én eller flere av 
regnbuekortene for å fullføre 
vennesamlingen istedenfor å 
regne dem som fuglekort i din 
farge. Du får kun poeng for én 
vennesamling.
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Poeng
Du får ett poeng for hvert fjærkort du 
har i din farge, inkludert jokerne. Den 
spilleren som har flest poeng, vinner. 
Ved uavgjort er det den spilleren 
med flest jokere som vinner. Hvis det 
fremdeles er uavgjort, er det spilleren 
med færrest fjærkort (i hvilken som 
helst farge) som vinner. Hvis det 
fortsatt er uavgjort, har alle spillerne 
med like poeng vunnet.

Vennesamling 



Herätys, pikkuiset linnut! Olet juuri kuoriutunut munasta, mutta kauniit 
pyrstösulkasi ovat kadoksissa. Kerää sulkia ja kiinnitä huomiota väriin. Eniten 
omanvärisiä pyrstösulkia kerännyt lintu voittaa!

Sisältö:
 50 sulkakorttia 
 4 linnunmuotoista  
  kortinpidikettä 
 1 linnunpesä 
  Peliohjeet

Yli 3-vuotiaille 
2–4 pelaajaa 
Peliaika 10 minuuttia

Ravensburger® peli no. 20 615 5
2-4 pelaajaa 3-vuotiaasta lähtien 

Kuvitus/Design: Forrest-Pruzan Creative
Editor: Antonia Ilg

FIN
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Pelin valmistelu 
1. Jokainen pelaaja valitsee itselleen linnun. 
Tavoitteena on kerätä sulkakortteja, jotka ovat 
samanvärisiä kuin lintu. 

2. Aseta linnunpesä pelialueen keskelle. 

3. Sekoita sulkakortit kuvapuoli alaspäin ja aseta 
pakka pesän viereen. 

4. Kukin pelaaja ottaa pakasta kaksi korttia ja 
kiinnittää ne lintuunsa. Älä näytä sulkiasi muille 
pelaajille ennen pelin päättymistä. 

5. Nosta pakasta kortteja seuraavasti:   
 2 pelaajaa – 3 korttia  
 3 pelaajaa – 4 korttia  
 4 pelaajaa – 5 korttia  
Aseta kortit kuvapuoli ylöspäin  
linnunpesään. 

Nuorin pelaaja aloittaa!

Pelin tavoite 
Eniten omanvärisiä pyrstösulkia 
kerännyt pelaaja voittaa!

Linnunpesä

Linnut

Pakka
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Pelaaminen 
Voit joko nostaa tai vaihtaa kortteja. 

• Nosta kaksi korttia pakasta ja lisää ne lintuusi

tai 

• Vaihda yksi tai kaksi sulkaa linnustasi samaan määrään sulkia 
pesästä. Voit vaihtaa kaikenvärisiä sulkia. Sitten vuoro siirtyy 
seuraavalle pelaajalle.

Sateenkaaren väriset sulat  
Sateenkaaren väriset sulat ovat erityisiä! Ne voivat olla mitä 
väriä tahansa.

Pesän tyhjentäminen  
Jos 2 tai 3 pelaajan pelissä tulee eteen tilanne, jossa pesässä 
olevien sulkien väri ei täsmää yhdenkään pelaajan väriin, aseta 
kortit sivuun ja nosta pesään uudet kortit pakasta. 

Pelin päättyminen 
Kun joku pelaajista nostaa pakasta viimeisen kortin, muut pelaajat 
saavat halutessaan vielä yhden vuoron vaihtaa kortteja pesästä. Sitten 
siirrytään pisteiden laskuun!



Esimerkki pistelaskusta

Variant: 
Värisuora    

Tässä versiossa tavoitteena on kerätä 
värisuora, eli yksi sulka kutakin 
väriä. Jos sinulla on pelin lopussa 
värisuora, saat 5 pistettä. 
Värisuorassa voi käyttää yhden 
tai useamman sateenkaarisulan 
jonkin värin tilalla. Vain yhdestä 
värisuorasta saa pisteitä.

© 2020

Pisteiden laskeminen 
Jokainen sulka, joka on samanvärinen 
kuin lintu, on 1 pisteen arvoinen. 
Tämä koskee myös sateenkaarisulkia. 
Eniten pisteitä kokoon saanut 
pelaaja voittaa! Jos peli päättyy 
tasapeliin, näistä pelaajista eniten 
sateenkaarisulkia kerännyt pelaaja 
voittaa. Jos peli on senkin jälkeen 
tasan, näistä pelaajista vähiten minkä 
tahansa värisiä sulkia kerännyt pelaaja 
voittaa. Jos peli on vieläkin tasan, 
kaikki tasapeliin päätyneet pelaajat 
ovat voittajia!

Värisuora 
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