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16310 | Rätta formen 

 

INSTRUKTIONER 
 

Innehåll: 
 

 4 spelbrickor 
 En låda för formerna 

 En tärning 
 80 plastformer: 32 stora trianglar, 32 små trianglar och 16 

kvadrater 
 Ett timglas 

  
Syfte med spelet: 

 
Slå tärningen och placera så fort du kan en av formerna på din bricka. Om 

du fyller din bricka först, formar en stor flerfärgad kvadrat och får den 

”rätta formen” – så har du vunnit! 
 

 
Innan du börjar: 

 
 Sortera de färgade formerna i form och storlek.  

 Ge varje spelare en spelbricka. 
 Placera lådan med formerna i mitten så att alla spelarna kan nå den. 

 Säkerställ att timglaset är redo att användas. 
 Blanda de individuella grupperna med former och placera dem i 

lådan i rätt fack. 
 

För 2 spelare: 
 

Ta bort hälften av de färgade formerna från varje formgrupp så att de 

små trianglarna bara innehåller 4 trianglar av varje färg, de stora 
trianglarna bara innehåller 4 trianglar av varje färg och kvadraterna bara 

innehåller 2 kvadrater av varje färg. 
 

För 3 spelare: 
 

Ta bort en tredjedel av de färgade formerna från varje formgrupp så att 
de små trianglarna bara innehåller 6 trianglar av varje färg, de stora 

trianglarna bara innehåller 6 trianglar av varje färg och kvadraterna bara 
innehåller 3 kvadrater av varje färg. 



 

 
Så här spelar du: 

 

Välj en spelare som börjar. Fortsätt i tur och ordning medurs och följ 
dessa steg: 

 
1. Slå tärningen.  

2. Ta den form som visas på tärningen överst i lådan med formerna. 
3. Ta en kvadrat och lägg den på din spelbricka. 

4. Ta en liten triangel, från någon av de små högarna med små 
trianglar, och placera den på din spelbricka. 

5. Ta en stor triangel, från någon av högarna med stora trianglar, och 
placera den på din spelbricka. 

6. Stjäl en form från någon av dina motspelare och placera den på din 
bricka. 

o Formen får inte tas från mitten på spelbrickan. Den måste 
vidröra den röda och vita kanten på spelbrickan. 

o Du kan stjäla former som andra spelare har tagit men ännu 

inte placerat på sina spelbrickor. 
o Om de andra spelarna inte har några former som du kan 

stjäla, ta vilken form du vill från lådan med brickorna som 
ligger längst upp. 

  
7. Vänd på timglaset och placera formen på din spelbricka. Tänk fort! 

Du har bara 10 sekunder på dig att placera formen på din spelbricka 
samtidigt som du ska följa dessa regler: 

 
o Linjeregeln: 

 En form som är placerad på spelbrickan ska passa exakt 
innanför de vita linjerna på spelbrickan. En stor form 

kommer täcka vissa av de vita linjerna, men den ska 
fortfarande ha vita linjer runt omkring alla dess sidor. 

 Du får inte placera en form så den går utanför 

spelbrickan. 
 

o Färgregeln: 
 Former som har samma färg får inte vidröra varandras 

sidor. De får bara röra vid varandras hörn. 
 

o Under-Din-Tur-regeln: 
 Om du inte kan placera din form på din spelbricka på 

grund av att: 1) tiden gick ut, eller 2) du kan inte följa 
Linjeregeln eller Färgregeln. Då får du lägga formen på 

din spelbricka senare när det är din tur, istället för att 
slå tärningen. 

 Du kan hoppa över att slå tärningen och använda de 10 
sekunderna till att flytta omkring på dina former (de 



som ligger på din spelbricka eller de som ligger vid sidan 

av). 
 Om du slår tärningen och du ska ta en form som det inte 

finns fler av i lådan med former så går turen över till 

nästa spelare. 
   

Och vinnaren är: 
 

När du har fyllt din spelbricka, skrik ”RÄTTA FORMEN”! Då kommer dina 
motspelare att kontrollera din spelbricka för att vara säkra på att du har 

följt de olika reglerna. Om du inte har följt reglerna så får alla 
motspelarna ta en form från din spelbricka och spelet fortsätter. Men om 

du har följt reglerna så är du vinnaren! 


