
Indhold
Spilleplade
45 brikker
Regler

Spillets gang
Træk lod om, hvem der skal have kryds, og hvem der skal have bolle.
Den spiller, der har kryds, begynder med at lægge en brik på valgfrie felter på 
spillepladen. Derefter er det modspillerens tur, og denne gør det samme. Spillerne 
fortsætter med at skiftes til at lægge nye brikker ud.
Når en brik er lagt, må den aldrig �yttes eller �ernes fra spillepladen.

Hvem vinder?
Den, der først får fem af sine symboler på stribe – vandret, lodret eller diagonalt – 
vinder spillet. Det er lige meget, hvilket niveau symbolerne be�nder sig på. Det er 
kun de øverste (synlige) symboler, der tæller.
Hvis man løber tør for brikker, eller det er umuligt at lægge yderligere en brik ud, 
ender spillet uafgjort.

Hvordan brikker må lægges
Brikkerne må placeres på valgfrie felter på spillepladen – også oven på andre 
brikker i et ubegrænset antal niveauer. Følgende regler skal overholdes:
•   Hele brikken skal være inde på spillepladen – det er ikke nok, at det kun er det 

ene symbol.
•   Brikken skal lægges lodret eller vandret – ikke diagonalt.
•   En brik, der lægges oven på andre brikker, skal lægges på to andre brikker. De 

brikker, den lægges på, dækkes altså begge to halvt af den nye brik. Det er ikke 
tilladt at lægge en brik lige oven på en anden brik.

•   Når en brik lægges oven på andre brikker, skal de to brikker, den lægges på, ligge 
på samme niveau. Den nye brik skal altså ligge plant og må ikke ligge skråt.

Andet
Det er ikke tilladt at springe sin tur over. Hvis man kan lægge en brik ud, så skal 
man gøre det.
Modspillerens symbol anses altid for at være lagt først. Hvis en spiller lægger en 
brik ud således, at begge får fem på stribe samtidigt, så er det modspilleren, der 
har vundet.
Held og lykke! Og god fornøjelse med spillet!
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Spilletid: 10–20 min.
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Kan du lide tankekrævende og 
strategiske spil? Prøv også 
Triovision fra Förlago. Højeste 
karakter i mange aviser!

Du �nder �ere tips og eksempler på vores hjemmeside: www.trexogame.com

Figur 1   Forkert! Hele 
brikken skal være inde 
på spillepladen.

Figur 4   Rigtigt. Den nye brik lægges oven på 
to andre brikker, der ligger på samme niveau.

Figur 3   Forkert! En brik må ikke lægges lige 
oven på en anden brik.

Figur 2   Forkert! Når en brik lægges oven på 
andre brikker, skal brikkerne nedenunder ligge på 
samme niveau. Den nye brik må ikke ligge skråt.

Eksempler på, hvordan man lægger en brik ud:

www.forlago.com
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f ö r l A g o
Spil, puslespil og lignende.


