
Fra 6 år

3 til 5 spillere

Indhold: 45 kort. 20 "kattekort", 18 
"insektkort" (lopper, lus og tæger), 6 
"giftkort", 1 "vaskekort"...

Spillets formål: At have så få insekter som 
muligt, når spillet er ovre.

Spilleregler: Man bruger kun en del af 
kattekortene afhængigt af antallet af spillere. 
De andre tages ud af spillet. F.eks. Hvis der 
spilles med 3 spillere, tages 3 serier med 4 
ens kattekort. Bland de valgte "kattekort", og 
del dem ud blandt spillerne. "Insektkortene", 
"vaskekortene" og "giftkortene" blandes og 
lægges i en bunke i midten med billedsiden 
nedad. Målet er at være den første, der får 4 
ens katte.
Der spilles med uret. Det er den spiller, som 
delte kortene ud, der begynder. Spilleren 
giver et kort efter valg til sin venstre 
sidemand. Derefter vælger denne spiller et af 
sine kort og giver det videre 
til sin venstre sidemand osv.



Når en spiller har 4 ens kattekort, skal denne 
vente, indtil alle de andre spillere har 4 kort på 

hånden. Først nu kan han/hun banke på bunken, 
hvorefter de andre skal gøre det samme. Den 
sidste, der banker på bunken, skal tage et kort fra 
bunken og lægge det ned foran sig. Der findes 3 
typer kort:  

- "insektkort": De repræsenterer et antal lus, 
lopper eller tæger.  
- "giftkort": Når en spiller trækker dette kort, 
slår det de vedrørte insekter ud (lus eller lo-
pper eller tæger), hvis spilleren har sådanne 
kort på hånden. Hvis ikke skal spilleren 
lægge kortet tilbage nederst i bunken.
- "vaskekort": Når spilleren trækker dette kort, 
slår det alle insekterne ud. 

De "vaskekort", "giftkort" og "insektkort" som man 
kommer af med, skal lægges nederst i bunken.
Vigtigt: Hvis den spiller, der bankede på bunken, 
ikke har 4 ens kort, skal han/hun tage 2 kort øverst 
fra bunken. Når omgangen er færdig, beholder 
hver spiller de insekter, de har tilbage. En ny spiller 
blander kortene, deler "kattekortene" ud igen, og 
starter spillet. Et spil spilles ad 10 omgange. Når 
spillet er omme, tæller spillerne deres insekter. Den 
der har færrest insekter har vundet.

Indeholder små dele, der kan sluges.




