
 

 

Scrabble Spilleregler 
 

Det verdensberømte Kryds og Tværs-spil. 

 

Alder: Fra 10 år. 

 

Deltagere: 2-4 

 

Indhold 

 

1 spilleplan, 4 bogstavholdere, bogstavplader (100 brikker) 

 

 

 

Spillets formål. 

 

Spillet går ud på at danne sammenhængende ord i kryds og tværsform på spilleplanen 

med bogstavbrikker, som har forskellige pointværdi. Spillerne konkurrerer om den 

højeste pointværdi ved at udnytte deres bogstaver i kombinationer, der såvidt muligt 

dækker præmiefelterne - således at bogstavpoint og ordpoint giver højeste pointsum. 

Den totale pointsum for samtlige deltagere i et spil kan variere fra 500 til 700 point 

eller mere, af hængig af deltagernes dygtighed. 

 

Indledning 

 

Bogstaverne fra bogstavpladerne skilles fra hinanden ved et let tryk. Bemærk, at der 

er to blanke brikker. Disse er "chancebrikker" og kan erstatte et hvilket som helst 

bogstav.  

Brikkerne lægges på bordet med bogstavsiden nedad og blandes. Spillerne trækker 

hver en bogstavbrik. Den spiller, der trækker et bogstav nærmest alfabetets 

begyndelse, åbner spillet, og der spilles videre i urets retning. Brikkerne lægges 

tilbage på bordet og blandes påny, hvorpå hver spiller trækker 7 nye brikker, som 

placeres i bogstavholderne.  

 

Spillet 

 

1. Den første spiller danner et ord af to eller flere bogstaver og anbringer brikkerne 

på spilleplanen - enten vandret eller lodret - idet midterstjernen skal dækkes med en 



af bogstavbrikkerne. Ord anbragt diagonalt på spilleplanen er ikke tilladt.  

 

2. Spilleren tæller derefter sine point, og noterer summen på et stykke papir (se 

eksempel på pointberegning). Derefter trækker spilleren lige så mange nye 

bogstavbrikker, som blev lagt ned, således at en spiller altid har syv brikker i sin 

bogstavholder efter hver tur.  

 

3. Hver spiller lægger efter tur ét eller flere bogstaver ned til det allerede dannede 

ord, således at der dannes nye ord. De bogstaver, der bliver lagt ned under en spillers 

tur, må kun anbringes i én række, vandret eller lodret. Der skal dannes et i dansk 

sprog almindeligt ord. Hvis de samtidig kommer i berøring med bogstaver i tilstødende 

rækker, skal de danne fuldstændige ord i krydsform med alle disse bogstaver. 

Spilleren opnår point for alle ord, som bliver dannet eller omdannet ved sit spil. 

 

4. Nye ord kan dannes på følgende måde:  

a) Et eller flere bogstaver lægges til et ord eller til bogstaver, der allerede ligger på 

spilleplanen. 

b) Ved at anbringe et ord vinkelret på et allerede dannet ord ved brug af et bogstav i 

dette, eller ved at lægge et bogstav til dette (se tur 2, 3 og 4).  

c) Ved at anbringe et ord parallelt med et allerede dannet ord, således at alle 

tilstødende bogstaver også danner fuldstændige ord (se spille-nøglen, tur 6).  

 

5. Et bogstav, som er lagt ned på planen, kan ikke skiftes ud.  

 

6. De to blanke brikker kan bruges som et hvilket som helst bogstav; men spilleren 

skal opgive, hvilket bogstav, den blanke brik repræsenterer, og dette kan ikke 

forandres under resten af spillet. 

 

7. Enhver spiller kan, når det er vedkommendes tur, ombytte én, flere eller alle sine 

syv brikker fra bogstavholderen. Deltageren lægger det ønskede antal brikker ned på 

bordet med bogstaverne nedad og trækker et tilsvarende antal nye brikker, 

hvorefter de gamle brikker blandes med de øvrige brikker på bordet. Deltageren 

afventer så sin næste tur til at spille.  

 

8. Ethvert ord og bøjning af samme, som findes i en dansk ordbog, er tilladt. 

Udenlandske ord, egennavne eller ord, der fordrer apostrof eller bindestreg er ikke 

tilladt. Deltagerne må kun benytte ordbogen for at kontrollere bogstaveringen af et 

ord. Ethvert ord kan tages op til diskussion, før næste spiller begynder. Hvis det 

viser sig, at ordet er ugyldigt, må spilleren tage sine brikker tilbage og mister sin tur.  

 



9. Spillet fortsætter, indtil alle brikkerne er taget op fra bordet, og en af deltagerne 

har lagt alle sine brikker, eller når ingen af spillerne kan danne et ord. 

 

10. Pointberegning 

 

Der føres regnskab for hver spillers pointresultat. Pointværdien for hvert bogstav er 

angivet på hver brik. For de blanke brikker - "chancebrikkerne" - er værdien 0.  

 

11. Resultatet for hver spillers tur opgøres på følgende måde: Pointværdien for alle 

bogstaverne i de ord, der dannes eller omdannes, sammentælles, plus præmieværdien, 

der opnåes, når bogstaverne ligger på præmie-felterne. 

 

12. Præmie-bogstav felter: De gule felter giver dobbelt bogstavværdi for de 

pågældende bogstaver, og de blå felter giver tredobbelt bogstavværdi. 

 

13. Præmie-ord felter: Pointsummen for hele ordet bliver fordoblet, når et af 

bogstaverne - også "chancebrikkerne" - lægges på et orange felt, og den tredobles, 

når et af bogstaverne lægges på et rødt felt. Husk at fordoble eller tredoble 

bogstavpoint, før man dobler eller tredobler ordpoint. Hvis et ord dækker to 

ordpræmiefelter, dobler man pointsummen to gange (d.v.s. ganger pointsummen med 4 

for orange felter), eller main tredobler pointsummen tre gange (d.v.s. ganger 

pointsummen med 9 for røde felter). Bemærk, at feltet med stjernen på midten af 

spilleplanen er orange, og pointsummen for det først nedlagte ord fordobles. 

 

14. Den under turen opnåede pointsum fremkommer som pointværdi for hvert 

nydannet ord med tillæg for benyttelse af eventuelle præmiefelter - 

bogstavpræmiefelter eller ordpræmie- felter. 

Præmietillægget medregnes kun i summen første gang feltet dækkes af en brik. 

 

15. Når to eller flere ord dannes under samme tur, pointsættes de hver for sig, og de 

bogstaver, som er fælles, regnes med fuld point for hvert ord. Ligger det fælles 

bogstav på et præmiefelt, medregnes også præmietillægget for hvert ord, brikken i 

præmiefeltet angiver (se tur 14 og 25). 

 

16. Enhver spiller, der i samme tur kan danne eller omdanne et ord af alle sine syv 

brikker og kan lægge dem ned, får 50 point ekstra (se tur 12).  

 

17. Når spillet er færdigt, skal hver deltagers samlede point formindskes med 

pointværdien af de bogstaver, der er tilbage i bogstavholderen. Når en spiller har 

lagt alle sine brikker ned, får vedkommende så mange ekstra point, som svarer til den 



samlede pointværdi af de øvrige deltageres uspillede brikker.  

 

Eksempler på dannelse af ord og pointberegning 

l de fire på hinanden følgende træk vises orddannelsen med fremhævede typer.  

 

Point udregningen er rigtig, hvis bogstavet "0" i ordet KORN er placeret på stjernen i 

midten af spilleplanen. 

I tur 1. tæller KORN; i tur 2. tæller ZINK; i tur 3. tæller ZOOLOG; i tur 4. tæller 

MOS og IS. 

 

 
Spillenøgle 

 

Spillenøglen. illustrerer spillereglerne og pointberegningen. Det anbefales, at en 

spiller første gang øver sig ved at lægge bogstavbrikkerne ned på spilleplanen som 

vist ovenfor, samt udregner pointværdien for hver omgang, og sammenligner 

resultatet med det opstillede regnskab. Skulle spilleren komme til et andet resultat 

end vort facit, anbefaler vi at læse spillereglerne endnu en gang for at finde fejlen. 

Spillenøglen illustrerer også to vigtige egenskaber for en dygtig SCRABBLE-spiller: 

(1) god fordeling af ord over hele spilleplanen, og  

(2) effektiv udnyttelse af præmiefelterne, hvilket medfører høje point-resultater. 

 



 
Eksempel på et SCRABBLE-spil med pointberegning  



 
Den total pointsum: 814 

 

 

Variationer af SCRABBLE 

 

Når deltagerne er blevet fortrolige med spillet, kan det være, de ønsker at ændre på 

spillereglerne. Afvigelserne fra de beskrevne standard SCRABBLE-spilleregler skal 

selvfølgelig være aftalt mellem spillerne på forhånd. 

 

Variation til pkt. 1:  

Sæt et minimum på 3, 4 eller 5 bogstaver for det første ord, som skal lægges ned 

over stjernen på midten. Hvis den spiller, som skal åbne spillet, ikke kan lægge et ord 

ned med så mange bogstaver, som det er aftalt, går spillet videre mod venstre til den 

deltager, der kan lægge ned. Jo længere ordet er, des hurtigere kommer spillet i 

udvikling. 

 

Variation til pkt. 5:  

Spillere med stor erfaring kan finde det morsomt at se bort fra pkt. 5 og tillade, at 

man bytter om på rækkefølgen af bogstaverne i et allerede nedlagt ord, for at danne 

et nyt ord. Dette kan tillades under forudsætning af, at vedkommende spiller lægger 

mindst et bogstav til, samt at omdannelsen bliver et anerkendt ord. 

 

Variation til pkt. 6: 



Pkt. 6 siger, at blanke brikker ikke kan ændres under spillet. En variation til dette er, 

at når en spiller har eller trækker det bogstav, som den blanke brik repræsenterer, 

kan denne spiller, når det er vedkommendes tur, bytte sig til den blanke brik. Begge 

de blanke brikker kan skiftes ud under samme tur, hvis spilleren har de nødvendige 

bogstaver.  

Spilleren opnår imidlertid ikke point for de bogstaver, som lægges ned i stedet for de 

blanke brikker, men mister ikke sin ret til at spille, hvorfor deltageren kan benytte 

de netop erhvervede blanke brikker til at danne ord eller gemme dem til senere. Med 

denne variation cirkulerer de blanke brikker under spillet og gør det endnu mere 

interessant. 

 

Variation til pkt. 7:  

Pkt. 7 tillader en spiller at ombytte én, flere eller alle sine 7 brikker, når det er 

vedkommendes tur. Man kan variere denne regel ved at tillade en spiller helt at lade 

sig springe over. Dette kan være fordelagtigt, når en spiller har en meget god 

bogstavkombination, som kan lægges ned, når der kommer nogle flere brikker på 

spilleplanen. En spiller kan ikke lade sig springe over to gange i træk.  

 

Variation til pkt. 8: 

Ordbogen må normalt kun benyttes for at kontrollere rigtigheden at et ord, som 

spilleren vil lægge ned. En variation til denne regel er at lade spillerne frit benytte 

ordbogen for at finde ord, der passer til bogstaverne på deres bogstavholdere. Dette 

kan specielt være en fordel for de yngre spillere, som ønsker at udvide deres 

ordforråd.  

En anden variation til pkt. 8 er at tillade specielle egennavne (såsom personer, steder 

o.s.v.) eller spille SCRABLE på fremmede sprog.  

 

SCRABBLE som kabale 

SCRABBLE blev oprindeligt opfundet som et selskabsspil for 2, 3 eller 4 personer, 

men mange spillere har opdaget, at SCRABBLE er et morsomt tidsfordriv, når man er 

alene. Man kan således forsøge at forbedre sit personlige pointresultat fra spil til 

spil. Dette giver en fortrinlig lejlighed til at udvide sit ordforråd samt rutine i at 

benytte præmiefelterne. Der er flere former for "enespil", og vi vil give nogle 

nedenfor: 

(1) En spiller konkurrerer med sig selv og fører nøje regnskab med sit pointresultat 

for hvert spil. De normale spilleregler gælder, men spilleren kan selvfølgelig benytte 

de variationer, vi har omtalt tidligere. For at holde sig inden for et vist tidsrum er 

det almindeligt, at man begrænser spillet til f.eks. 30 eller 40 træk.  

(2) En spiller kan sætte to sæt bogstaver op og spille med "blind" makker. Også på 

denne måde kan spilleren føre regnskab over sit pointresultat og se sin fremgang.  



(3) En tredie variation er at vende samtlige brikker med bogstaverne opad, vælge de 

bogstaver, der passer bedst og ved hjælp af ordbogen lægge de ord ned, som giver 

højeste pointresultat. Den højeste mulige pointsum i SCRABBLE er stadig et 

mysterium, så udfordringen er til stede. 

 

SCRABBLE som "SCRABBLE tilbage" 

En variation af SCRABBLE går ud på at fjerne samtlige bogstavbrikker fra 

spilleplanen, efter at man har spillet et regulært spil SCRABBLE færdigt. 

"SCRABBLE TILBAGE" er et hurtigt spil for et hvilket som helst antal spillere. Den 

spiller, der vandt sidste spil, begynder spillet. Hver spiller fjerner - efter tur - 

mindst én og højest 6 bogstavbrikker fra spilleplanen efter følgende regler: 

 

(1) De brikker, der tages op fra spilleplanen, skal komme fra ét ord, men ikke 

nødvendigivs fra tilstødende felter. Der er med andre ord intet i vejen for, at man 

kan fjerne bogstav-brikker fra begyndelsen, midten eller slutningen af et ord. 

 

(2) Når en spiller er færdig med at tage op fra 1-6 brikker, må de brikker, der ligger 

tilbage på spilleplanen stadig danne ord, som griber ind i hinanden, og som har 

forbindelse med stjernen i midten af spilleplanen. 

Spillet slutter, når alle brikker er taget op, eller når det er umuligt at tage flere 

brikker op uden at overtræde de ovennævnte regler. 

 

Pointberegningen for "SCRABBLE TILBAGE" kan føres efter følgende 2 regler: 

 

(A) Bogstav-brikkerne kan regnes efter de pointværdier, de har, idet man ser bort 

fra de præmie-felter, bogstaverne var placeret på. På denne måde kan regnskabet 

over pointberegningen enten gøres under spillet, efter hver spillers tur, eller spillerne 

blot samler brikkerne under spillet og gør regnskabet op ved spillets slutning. 

Deltageren med højeste pointsum er vinder. 

 

(B) Man kan også beregne pointresultatet efter de enkelte bogtav-brikkers værdi, 

tillagt evt. ekstra point, når brikken tages op fra et præmie-felt. Det er i så fald 

dobbelt eller tre-dobbelt bogstavværdi, når brikkerne tages op fra gult eller blåt 

felt, og dobbelt eller tredobbelt værdi af summen af de brikker, der tages op og 

afdækker et orange eller rødt præmie-felt. Der må føres regnskab over point for 

hver spillers tur, når man spiller på denne måde.  

 

Spillet "SCRABBLE TILBAGE" kan varieres ved at forandre det højeste antat 

brikker, man har lov til at tage op for hver omgang, eller man kan ved terningekast 



bestemme, hvor mange brikker hver spiller højest har lov til at tage op i den 

pågældende omgang. 


