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Innhold: 
1 Spillebrett i tre med fargetrykk (37,5 x 37,5cm) 
4  Spillebrikker i tre i 4 farger 
2 Terninger med geometriske symboler 
1 Bomullspose for oppbevaring av smådeler 
1 Spilleregler 
 
Varenr.   Antall spillere: 2-4  Alder: 4+ 
 
 
Målsetting: 
Å gjøre seg fortrolig med geometriske former og deres tilhørighet. Å fremme evnen til å 
kunne orientere seg i rommet. 
 
 
Spilleregler: 
Spillet kan spilles med 2, 3 eller 4 deltakere. Spillerne setter sine spillebrikker på startfeltet 
med 2 geometriske figurer ute i hjørnet på spillebrettet. Den yngste spilleren starter med å 
kaste. Hensikten med spillet er å først komme fram til start-/målfeltet som ligger diagonalt 
ovenfor. 
 
A: Først kastes kun en symbolterning. Når spillet begynner, kan terningen kastes opptil tre 
ganger for å komme igang. Hvis terningen lander på et symbol som grenser til startfeltet, 
også diagonalt, kan spilleren flytte sin spillebrikke dit, og det er neste deltagers tur. Hvis 
symbolet på terningen ikke finnes på et av de nærmeste feltene framover, må man flytte til 
et felt bakover. Går heller ikke dette, må spilleren stå over. For å gå i mål må man kaste en 
av de to målsymbolene. 
 
B: Som under A, men nå kaster spillerne 2 symbolterninger i stedet for en, og man kan altså 
flytte sin brikke 2 felter framover. Den som kaster 2 like symboler, får kaste en gang til. 
 
 
Variant 1: Hvis noen havner ved siden av en annen medspiller, kan han hoppe over den 
andre spillerens spillebrikke når det er hans tur til å kaste, forutsatt at han kaster et symbol 
som ligger diagonalt eller ved siden av den andre medspillers brikke. 
 
Variant 2: Hvis en spiller hopper over en annen spillers brikke, må den andre spilleren gå 
tilbake til startfelt og starte på nytt når det er hans tur. 
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