
A INSTRUKTIONER

POP UP-SPIL

FORMÅL: At være den første spiller, der får flyttet sine brikker rundt på brættet og hjem.

OPSTILLING: Hver spiller vælger en farve og placerer alle sine brikker i sin egen 
hjemmebase med samme farve ( mærket med en farvet prik ). Hver spiller ruller terningen 
ved at trykke ned på ”Popperen” en gang og slippe den igen. Den som får det højeste antal 
øjne starter. Spillet fortsætter derefter mod venstre.

SÅDAN SPILLER I: Start med at komme hjemmefra. For at komme ud af sit hjemområde, 
skal spilleren slå en sekser. Hvis han ikke slår en sekser, går turen videre til næste spiller. 
Hvis en spiller slår en sekser, må han rykke brikken frem til “Start”, slå igen og rykke det 
antal felter frem, som øjnene viser. Hver gang en spiller slår en sekser, får han en ekstra tur. 
Spilleren kan flytte en brik fra sit hjemområde til ”Start” hver gang, han slår en sekser, eller 
i stedet flytte en anden brik seks felter frem.

DER RYKKES: Spillerne rykker deres brikker med uret rundt på brættet; brikkerne kan 
ikke rykkes baglæns. Hvis en spiller lander oven på en anden spillers brik, kan han fjerne 
pågældende spillers brik fra brættet og slå den hjem til denne spillers hjemområde.

MÅLSTREG: Når de forskellige brikker er kommet igennem en omgang på brættet, skal de 
ind på felterne inden for ”Målstregen”, som er indikeret af fire pile i spillernes respektive 
farver. Du kan kun flytte dine brikker ind i disse felter, hvis du slår det nøjagtige antal, der 
skal til, for at flytte hele vejen ind til felterne. Så snart en brik er flyttet til et felt inden for 
”Målstregen”, er den sikret mod at blive slået hjem af modstanderne.

SÅDAN VINDER MAN: Den spiller, der først får alle sine fire brikker inden for sin egen 
”Målstreg”, har vundet spillet! 
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C INSTRUKTIONER

POP UP-SPEL

SYFTE: Bli den första spelaren som flyttat alla brickor runt brädet och tillbaka till boet.

FÖRBEREDELSER: Varje spelare väljer en färggrupp och placerar alla sina fyra pjäser i 
utrymmet i boet med matchande färg (markerat med en färgad prick). Varje spelare slår 
tärningen genom att trycka en gång på ”popup-knappen” och släppa den. Den som slår 
högst börjar. Spelet fortsätter sedan åt vänster.

HUR MAN SPELAR: Man börjar i boet: För att komma ur boet, måste en spelare slå en 6:a. 
Om han inte slår en 6:a, är det nästa spelares tur. Om en spelare slår en 6:a, kan han sätta 
sin pjäs in i ”start”-utrymmet, slå igen och flytta den lika många steg. När en spelare slår 
en 6:a får han ett extra slag. Spelaren kan flytta en pjäs från sitt bo till ”start”-utrymmet 
när han slår en 6:a, eller flytta en annan pjäs 6 steg i stället.

FÖRFLYTTNING: Spelarna flyttar sina pjäser medurs runt brädet; man får inte flytta 
pjäserna bakåt. Om en spelare hamnar på en annan spelares pjäs, kan han ta bort den 
spelarens spelpjäs från brädet och sätta tillbaka den i spelarens bo.

MÅLLINJE: När varje spelpjäs har flyttats runt brädet, måste de gå över ”mållinjen” till 
platsen som indikeras av de fyra pilarna i området med gruppens färg. Du kan bara flytta 
dina pjäser till dessa områden när du slår exakt det antal du måste för att gå hela vägen in. 
När en pjäs har placerats i platsen efter ”mållinjen”, är den säker mot att skickas till boet 
av en motspelare.

SÅ HÄR VINNER MAN: Den spelare som först får alla fyra spelpjäser in i sin egen plats 
efter ”mållinjen” vinner! 

B INSTRUKSJONER

POP UP-SPILL

FORMÅLET: Bli den første spilleren til å flytte alle dine brikker rundt spillebrettet og hjem igjen.

OPPSETT: Hver spiller velger en farge og plasserer alle sine fire brikker i sin egen 
hjemmebase med samme farge (merket med en farget prikk). Hver spiller ruller terningen 
ved å trykke ned ”Popperen” en gang og slippe den igjen. Den som får det høyeste antallet 
øyne starter. Spillet fortsetter deretter mot venstre.

SLIK SPILLER DERE: Starte fra hjemmebasen: For å komme seg ut av hjemmebasen må en 
spiller få 6 på terningen. Hvis spilleren ikke får 6, går turen videre til neste spiller. Hvis en 
spiller får 6, flytter han brikken til ”Start”-feltet, ruller terningen igjen og flytter brikken det 
antallet øyne som terningen viser. Hver gang en spiller får 6 på terningen, får han ett ekstra 
kast. Spilleren kan flytte en brikke fra hjemmebasen til ”Start”-feltet hver gang han får 6 på 
terningen, eller i stedet flytte en annen brikke 6 plasser fremover.

FLYTTING: Spillerne flytter brikkene sine rundt brettet i samme retning som klokken - 
brikkene kan ikke flyttes bakover. Hvis en spiller lander på et felt hvor det står en annen 
spillers brikke, kan han fjerne denne brikken og sette den tilbake i motspillerens hjemmebase.

MÅLLINJEN: Når hver spillebrikke har fullført hele runden på spillebrettet, må de komme 
seg inn på ”Mål”-feltene angitt av de fire pilene i spillerens eget fargefelt. Man kan bare 
flytte brikkene inn i disse feltene ved å få det nøyaktige antallet øyne på terningen som 
trengs for å flytte brikken inn i feltene. Når en brikke er plassert i et ”Mål”-felt er den sikret 
og kan ikke flyttes tilbake til hjembasen av motspillere.

SLIK VINNER MAN: Den første spilleren som får alle sine fire spillebrikker til sine egne 
”Mål”-felt, vinner! 
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A ADVARSEL! Ikke for børn under 3 år pga små dele. Kvælningsrisiko. 
B ADVARSEL! Ikke for barn under 3 år pga smådeler. Fare for kvelning. 
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D VAROITUS! Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille, sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara.
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D OHJEET

POP UP-PELI

TARKOITUS: Siirrä ensimmäisenä kaikki pelinappulasi pelilaudalta takaisin kotipesään.

KOKOONPANO: Jokainen pelaaja valitsee värin ja asettaa neljä pelinappulaansa vastaavan 
väriseen kotipesään (merkitty värillisellä pisteellä). Jokainen pelaaja pyörittää noppaa 
painamalla ”nappia” ja antamalla sen pyöriä. Korkeimman luvun saanut saa aloittaa. Peliä 
jatketaan myötäpäivään.

PELAAMINEN: Aloitus aloitusruudusta: päästäkseen ulos kotiruudusta pelaajan on saatava 
luku 6. Jos pelaaja ei saa lukua 6, vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Jos pelaaja saa 
luvun 6, hän voi asettaa pelinappulansa aloitusruutuun ja edetä 6 askelta. Joka kerta, kun 
pelaaja heittää luvun 6, hän saa lisäheiton. Pelaaja voi siirtää pelinappulan kotipesästä 
aloitusruutuun joka kerta, kun hän saa luvun 6 tai siirtää jonkin muun pelinappulan 6 
askelta eteenpäin.

LIIKKUMINEN: Pelaajat siirtävät pelinappuloita myötäpäivään pelilaudalla, pelinappuloita 
ei voi siirtää taaksepäin. Jos pelaajan pelinappula osuu samaan kohtaan toisen pelaajan 
pelinappulan kanssa, hän voi poistaa ja siirtää sen takaisin kotipesään.

MAALIVIIVA: Kun jokainen pelinappula on suorittanut koko kierroksen. ne on siirrettävä 
maaliviivoille, jotka on merkitty neljällä nuolella jokaisen pelaajan omalla värillä. Voit siirtää 
pelinappulaasi näihin kohtiin vain, kun olet heittänyt tarvittavan suuruisen luvun voidaksesi 
siirtyä suoraan tälle alueelle. Kun pelinappulat ovat maaliviivalla, ne ovat turvassa eivätkä 
vastustajat pysty lähettämään niitä kotipesään.

VOITTAJA: Ensimmäinen pelaaja, joka saa kaikki neljä pelinappulaa omalle maaliviivalleen, 
on voittaja! 

A INDHOLD: 1 spillebræt, 16 farvede brikker, 1 instruktionsark. 

B INNHOLD: 1 spillebrett, 16 fargede brikker, 1 ark med instruksjoner. 

C INNEHÅLL: 1 spelbräde, 16 färgade pjäser, 1 instruktionsblad. 

D SISÄLTÖ: 1 pelilauta, 16 värillistä pelinappulaa, 1 ohje. 
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