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1. Samling af Pimple Pete 
Tryk hovedet fast på fundamentet.

4. Indsætning af megabums-sprøjten

3. Fyld megabums-sprøjten

2. Indsætning af bumser 
A. Tryk i tilfældig rækkefølge bumsernes ender igennem 

forsiden af ansigtet.

B. Træk bumsernes ender ud fra bagsiden af ansigtet. 
Læg eventuelle overskydende bumser tilbage i æsken.

C. Bumserne skal se sådan ud.

1 x Pimple Pete-hoved
1 x holder med pil til at snurre rundt
18 x bumser
1 x megabums-sprøjte
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ALDER For yderligere instruktioner, gå til: 

http://spinmastergames.com/
pimplepete5+

Træk holderen til sprøjten 
tilbage, indtil den låses på 
plads. 

Dyp spidsen 
i vand

Træk stempelet ud for 
at fylde sprøjten med 

vand op til stregen

Tryk ned på den RØDE udløser-
knap til sprøjten, når du er klar 
til at spille. 

OBS: Efter at have trykket på sprøjtens 
udløserknap, er mega-bumsen klar til spillet. 
For meget bevægelse kan få den til at briste. 

Påfyldnings-
streg

Tryk ned på den RØDE 
udløserknap til sprøjten, 
når du er klar til at spille. 

Holder til 
sprøjte

Klik!
Klik!

Indsæt sprøjten i holderen, 
og tryk ned, indtil der lyder 
et KLIK. 

Præsenterer 
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Formål: 
“Tryk” bumserne ud, uden at få mega-bumsen 
til at briste. Den første spiller, der scorer det 
samlede antal bumse-point, der skal til for at 
vinde, er Pimple Pete-mester! (Se mere om at 
score og vinde spillet nedenfor.)

Opsætning:
• En spiller sætter bumserne ind i hullerne af 

Pimple Pete's ansigt i tilfældig rækkefølge.

• Fyld sprøjten til mega-bumsen med vand, 
og sæt den derefter ind i kammeret.

Sådan spiller I:
Den yngste spiller begynder.

Når det er din tur:
1. Snur pilen rundt for at finde ud af, hvor på 

Pimple Pete du skal “trykke en bums ud” – 
hage, venstre kind, højre kind eller pande.

2. “Tryk” en af bumserne ud i den del af 
ansigtet. 

3. Hvis der ikke er nogen bumser tilbage i den 
del af ansigtet, kan du vælge en hvilken 
som helst tilbageværende bums.

4. Hvis du lykkes med at “trykke” bumsen ud:  
Beholder du bumsen til dine bumse-point! 
Ræk forsigtigt Pimple Pete videre til spilleren 
på din venstre hånd. Det er deres tur nu.

5. Hvis du får mega-bumsen til at briste: 
Mister du retten til bumsen og får ingen 
bumse-point i denne omgang! Sæt bumsen 
til side, tør dig af, og genopfyld sprøjten. 
Ræk forsigtigt Pimple Pete videre til spilleren 
på din venstre hånd. Det er deres tur nu.

6. Spillet fortsætter, indtil en spiller scorer det 
samlede antal bumse-point, der skal til for 
at vinde. (Se Vinder af spillet.)

Score
Du får et bumse-point for hver bums, du 
presser ud, uden at ødelægge mega-bumsen. 
Bumserne har en værdi af 1, 2 eller 3 point. 
Jo sværere bumsen er at “trykke ud”, jo flere 
point. Bumse-pointene er markeret på hver 
bums.

Vinder af spillet
Den første spiller, der scorer det samlede 
antal bumse-point i henhold til nedenstående, 
vinder!

2 spillere: 9 point

3 spillere: 8 point

4 spillere: 7 point

For et mere afslappet spil skiftes spillerne til at snurre pilen og “trykke” bumserne ud. 
Hvis en spiller får mega-bumsen til at briste, bliver han/hun udelukket fra spillet.

Den sidste spiller, der er tilbage, er mester i at trykke bumser ud!

KONKURRENCESPIL: 2-4 spillere

SPILLEREGLERDK

SIMPELT SPIL: 2 eller flere spillere

Regler for at trykke bumser ud: 
I Pimple Pete betyder at “trykke” en 
bums ud at tage fat om bumsen og 
trække den ud af Pete’s ansigt.

• Du må kun bruge to fingre til at 
“trykke” bumserne ud (dvs. din 
tommel- og pegefinger).

• Du må overhovedet ikke røre ansigtet, 
når du “trykker bumserne ud.”

• Din anden hånd skal være på 
fundamentet for at stabilisere Pete’s 
ansigt.

• Så snart du rører en bums, skal du 
presse den ud. Du må ikke skifte til en 
anden bums.

• Du skal presse bumsen helt ud for at 
fuldføre din tur.

• Undlad at trække i mega-bumsen på 
Pimple Pete’s næse.

Bumse-point

Pande

Hage

Venstre
kind

Højre
kind

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

VIGTIGE OPLYSNINGER: 
Fjern al emballage før brug. Gem disse oplysninger, adresser 
og telefonnumre til senere brug. Indholdet kan afvige fra 
billedet. Legetøjet bør med jævne mellemrum tjekkes af en 
voksen for at sikre, at det ikke kan være skadeligt. Hvis dette 
er tilfældet, må det ikke bruges. Børn skal være under opsyn 
mens de spiller. 
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