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Regler
For 2–3 spillere i alderen 8+
Indhold:
• En spilleplade i plast med låg
• 27 spillebrikker (9 i hver farve, 3 i hver størrelse)

OPSÆTNING: Med låget lukket vender du spillepladen på 
hovedet. Åbn forsigtigt låget, så alle brikkerne er placeret 
inde i låget. Brikker i samme farve skal være samlet i én række.

SÅDAN SPILLER I: For 2 spillere
Hver spiller vælger en farve. Fra den 
tredje farve, som ikke er valgt af 
nogen af spillerne, tager man en brik 
i den mellemste størrelse og 
placerer den midt på spillepladen. 
Dette blokerer positionen, så den 
ikke bruges af spillerne under spillet. 
Yngste spiller starter, og spillet 
forsætter i urets retning. 
Spillerne skiftes til at placere brikker 
(en pr. tur) på spilleområdet. 

For 3 spillere:
Hver spiller vælger en farve. Yngste spiller starter, og spillet 
forsætter i urets retning. Spillerne skiftes til at placere brikker 
(en pr. tur) på spilleområdet.
REGLER FOR AT PLACERE BRIKKER:
❶ Når en brik er placeret, kan den ikke flyttes. 
❷ Hvis du ikke kan spille din brik, springer du en tur over.
❸ Fortsæt med at placere brikkerne, indtil der er en, der får 
en Otrio! Et uafgjort resultat er muligt, men ikke sandsynligt. 
Hvis spillet ender uafgjort, så giv hinanden et klap på ryggen: 
Alle vinder! Spil igen, og prøv at slå hinanden denne gang!
SÅDAN VINDER MAN:
Få 3-i-en "O" som i Otrio!  
Der er tre forskellige måder 
at få en Otrio på:
❶ Tre brikker i samme størrelse:  
 stor, mellem eller lille
❷ Tre brikker i stigende eller  
 faldende orden 
❸ Tre koncentriske brikker på 
 samme plads
Når du får en Otrio, skal du råbe "Otrio!" 
Du er sejrherren, og dine modstandere skal høre det.

TIPS:
Sørg for, at de forskellige spillere starter på skift!
I et spil for 3 spillere skal du sørge for at blokere vejen for de 
spillere, der følger efter dig, ikke spilleren lige foran dig.

Alternativ version: Otrio ekstrem!
Spillene går hurtigt! Hvis du spiller en masse spil i træk, 
hvorfor så ikke gøre det ekstremt? Få fat i en blok papir, og giv 
et point til vinderen af hvert spil. Vil du gøre det ekstra svært? 
Træk et point fra for den spiller, der ikke blokerede for 
vinderen! Første spiller, der får 5 points, vinder!

DANSK

ADVARSEL! Ikke for børn 
under 3 år pga små dele. 

Kvælningsrisiko. 

Fjern al emballage før brug. Gem disse oplysninger, 
adresser og telefonnumre til senere brug. Indholdet 
kan variere fra billederne. En voksen bør regel-
mæssigt kontrollere legetøjet for at sikre, at der 
ikke er nogen farer til stede. Hvis dette er tilfældet, 
tages det ud af brug. Børn bør være under opsyn, 
når de leger. Opfylder sikkerhedskravene (CPSC).

Regler
For 2–3 spiller, alder 8+
Innhold:
• Ett plastbrett med lokk
• 27 spillebrikker (9 av hver farge, 3 av hver størrelse)

OPPSETT: Snu spillebrettet rundt med lokket lukket.  
Apne lokket forsiktig slik at alle brikkene blir værende i lokket. 
Spillebrikker av samme farge skal stå i samme rekke.

SLIK SPILLER DERE: For 2 spillere
Hver spiller velger en farge. Ta den 
midterste brikke fra den tredje 
fargen som ikke er valgt av noen av 
spillerne, og plasser den midt på 
spillebrettet. Dette blokkerer denne 
posisjonen slik at den ikke kan brukes 
av noen av spillerne gjennom hele 
spillet. Den yngste spilleren starter, 
og deretter går turen videre med 
klokken. Plasser brikker etter tur (én 
per gang) på spillebrettet.

For 3 spillere:
Hver spiller velger en farge. Den yngste spilleren starter, og 
deretter går turen videre med klokken. Plasser brikker etter 
tur (én per gang) på spillebrettet.
REGLER FOR PLASSERING AV BRIKKER:
❶ Når en brikke er plassert, kan den ikke flyttes igjen 
❷ Hvis du ikke kan flytte en brikke, må du stå over runden.
❸ Fortsett å plassere brikker helt til en av spillerne får en 
Otrio! Uavgjort er mulig, men lite sannsynlig. Hvis det ender 
med uavgjort, gratuler hverandre: Dere vinner alle sammen! 
Spill på nytt, og sørg for å vinne denne gangen!
SLIK VINNER DU:
Få 3-i-en-O, såkalt Otrio!   
Det er tre forskjellige måter å få 
en Otrio på:
❶ Tre brikker av samme størrelse;   
 stor, middels, liten
❷ Tre brikker i stigende eller   
 synkende rekkefølge 
❸ Tre brikker i hverandre  
 i samme posisjon
Når du får en Otrio må du rope ut "Otrio!".  
Du er vinneren, og motspillerne dine bør få høre det.

TIPS:
Husk å bytte på hvilken spiller som begynner!
I spill med 3 spillere må du konsentrere deg om å blokkere 
spilleren som kommer etter deg, ikke spilleren som er foran deg.

Alternativ versjon: Otrio Ekstrem!
Et superraskt spill! Hvis dere spiller mange spill etter hver-
andre, kan dere gjøre det ekstremt! Finn frem penn og papir 
og gi vinneren av hvert spill ett poeng. Vil dere gjøre det 
enda vanskeligere? Trekk ett poeng fra den spilleren som ikke 
klarte å blokkere vinneren! Førstemann til fem poeng vinner!

NORSK

ADVARSEL! Ikke for barn 
under 3 år pga smådeler. 

Fare for kvelning. 

Fjern all emballasje før bruk. Ta vare på denne 
informasjonen, adressene og telefon numrene for 
fremtidig referanse. Innholdet kan avvike fra det 
som er avbildet. En voksen bør sjekke dette spillet 
jevnlig for å sikre at det ikke blir brukt dersom det 
er skadet eller utgjør fare. Barn bør holdes under 
oppsyn når de spiller. Oppfyller sikkerhetskravene i 
CPSC.
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Regler
För 2–3 spelare, ålder 8+
Innehåll:
• Ett plastgaller med lock
• 27 speldelar (9 av varje färg, 3 av varje storlek)

FÖRBEREDELSER: Vänd gallret upp och ner med locket stängt. 
Öppna locket försiktigt så att alla delarna hamnar på sin plats i 
locket. Exempelvis färgbitarna ska ligga tillsammans i en enda rad.

HUR MAN SPELAR: För 2 spelare
Varje spelare väljer en färg. Ta den 
medelstora biten från den tredje 
färgen som inte har valts av någon 
spelare, och placera den i gallrets 
mitt. Detta låser den här position, 
och gör att den inte kan användas 
av någon annan spelare under 
spelets gång. Den yngsta spelaren 
börjar, och man spelar medurs. 
Lägg spelbitarna i spelområdet i 
tur och ordning (en per gång). 

För tre spelare:
Varje spelare väljer en färg. Den yngsta spelaren börjar, och 
man spelar medurs. Lägg spelbitarna i spelområdet i tur och 
ordning (en per gång).
SÅ HÄR FÅR BITARNA PLACERAS:
❶ En bit får inte förflyttas när den väl har placerats. 
❷ Om du inte kan spela en bit, hoppar du över din omgång.
❸ Fortsätt att placera bitarna tills någon får en Otrio!
Det är möjligt men inte sannolikt att det blir oavgjort. 
Om detta sker är det bara att gratulera varandra: Alla vinner! 
Spela på nytt och vinn över varandra den här gången!
SÅ HÄR VINNER MAN:
Få 3-i-ett-”O” aka en Otrio!   
Det finns tre olika sätt att få 
en Otrio:
❶ Tre lika stora delar:  
 stor, medel eller liten
❷ Tre delar i stigande eller   
 faldende orden 
❸ Tre konsentriska delar  
 på samma plats
Skrik “Otrio” när du får en Otrio!  
Du har vunnit och bör låta dina motståndare veta det.

TIPS:
Alternera vem som börjar spela!
När 3 spelare spelar, ska du försöka blockera spelaren som är 
efter dig, inte den som är före.

Alternativ version: Otrio Extreme!
Spelet går för fort! Om ni spelar flera på rad, varför inte göra 
det extremt? Ta en bit papper och ge en poäng till vinnaren 
av varje spel. Vill ni göra det ännu svårare? Dra bort en poäng 
från spelaren som misslyckade att blockera vinnaren! 
Den första spelaren som får fem poäng vinner!

SVENSK

VARNING! Inte lämplig för 
barn under 3 år på grund av 
små delar. Kvävningsrisk.

Ta bort allt förpackningsmaterial före användning. 
Behåll den här informationen, adresser och telefon-
nummer för framtida referenser. Innehållet kan skilja 
sig åt från bilderna. En vuxen bör kontrollera det här 
spelet med jämna mellanrum, för att försäkra att 
inga skador eller faror finns, om så är fallet, sluta 
genast att använda produkten. Barn bör vara under 
uppsikt när de spelar. Möter CPSC Säkerhetskrav. 

Säännöt 
2–3 pelaaja, ikä 8+
Sisältö:
• Yksi muoviristikko kannella
• 27 pelinappulaa (9 eri väriä, 3 eri kokoa)

KOKOONPANO: Pidä kansi kiinni, kierrä ristikko päälle. 
Avaa kansi varoen, jotta nappulat asettuvat kanteen. 
Väriosien tulee nyt olla yhdessä rivissä.

PELAAMINEN: 2 pelaajaa
Kumpikin pelaaja valitsee värin. 
Kolmas väri, jota kumpikaan ei 
valinnut, ota keskellä oleva nappula 
ja laita se ristikon keskelle. 
Siten kumpikaan pelaaja ei pysty 
käyttämään sitä pelin aikana. 
Nuorin pelaaja aloittaa ja peli 
kulkee myötäpäivään. 
Osat laitetaan vuorotellen (yksi 
kerrallaan) pelialueelle.

Kolme pelaajaa:
Kukin pelaaja valitsee värin. Nuorin pelaaja aloittaa ja peli 
etenee myötäpäivään. Nappulat laitetaan vuorotellen (yksi 
kerrallaan) pelialueelle.

OSIEN SIJOITTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT:
❶ Kun nappula on sijoitettu, sitä ei voi poistaa.  
❷ Jos et pysty sijoittamaan nappulaa, vuorosi siirtyy seuraavalle.
❸ Jatka nappuloiden asettamista, kunnes joku saa Otrio! 
Tasapeli on mahdollinen, mutta ei luultava. Tasapelin kohdalla 
pelaajat toisiaan selkään ja sanovat: Sinä voitit! 
Pelatkaa uudelleen, jotta saatte voittajan!

VOITTAMINEN:
3-in-”O” aka Otrio!   
Kolme eri tapaa saada Otrio:
❶ Kolme yhtä suurta nappulaa:   
 suuri, keskisuuri ja pieni
❷ Kolme nappulaa nousevassa tai    
 laskevassa järjestyksessä 
❸ Kolme nappulaa samassa   
 paikassa 
Kun saat Otrion, muista huutaa ”Otrio!” 
Olet voittaja ja vastustajiesi on kuultava se.

VINKKEJÄ:
Muista vaihtaa pelaamisjärjestystä. 
3-pelaajan pelissä estä pelaajat, jotka seuraavat sinua, 
ei pelaajaa välittömästi edelläsi.

Vaihda versiota: Otrio Extreme!
Peli sujuu nopeasti! Jos sinulla on useita rivissä, tee jotain 
erikoista! Ota paperia ja merkitse yksi piste jokaisen pelin 
voittajalle. Haluatko tehdä pelistä vaikeampaa? 
Vähennä yksi piste pelaajalta, joka ei pysäyttänyt voittajaa! 
Voittaja on se, joka saa ensimmäisenä viisi pistettä.

SUOMI

VAROITUS! Ei sovellu alle 
3-vuotiaille lapsille, sisältää 

pieniä osia. Tukehtumisvaara. 

Poista kaikki pakkaus ennen käyttöä. Säilytä 
nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 
Sisältö voi erota esitetyistä kuvista. Aikuisen on 
säännöllisesti tarkistettava tämä lelu vikojen ja 
vaarojen varalta. Jos siinä on vikoja mm., poista 
se käytöstä. Lapsia on valvottava leikin aikana. 
Noudattaa CPSC:n turvamääräyksiä.


