
För 2 eller flera spelare
Från 4 år
Speltid ca 20 minuter
Innehåller 54 kort med 54 olika motiv

Spelets mål
Försök hitta kort som rimmar och samla så 
många rimpar som möjligt.

Förberedelser
Lägg korten med baksidan upp på bordet, 
blanda dem väl och sprid ut dem. Vill man 
förenkla spelet kan man använda endast de 
blå, röda eller gröna brickorna.

Spelets gång
Den yngste spelaren börjar genom att vända 
två kort så att alla kan se dem. Om korten 
rimmar tar spelaren upp dem och lägger dem 
framför sig. Spelaren får sedan fortsätta att 
vända två nya kort. Han fortsätter att vända 
kort och samla par så länge han hittar kort 
som rimmar. Om spelaren vänder två kort som 
inte rimmar, vänds de tillbaka på samma plats 
och turen går vidare till spelaren som sitter till 
vänster.

Vinnare
Den spelare som till slut, när alla korten är 
upplockade, har fått flest par har vunnit 
spelet.

Tips
Det blir lättare att komma ihåg var de olika 
korten ligger om den spelare som vänder 
korten talar om vad de föreställer. Det 
förbättrar också de yngre barnens ordförråd.

Spelvariant
Lägg korten med baksidan upp på bordet, 
blanda dem väl och sprid ut dem. Förste 
spelaren vänder ett kort och låter det ligga 
kvar med bildsidan upp. Sedan är det näste 
spelares tur att vända ett kort. Spelarna turas 
på detta sätt om att vända ett kort i taget. Det 
gäller hela tiden att vara mycket uppmärksam, 
för när det dyker upp två kort som rimmar kan 
vem som helst av spelarna ropa ut vad de 
föreställer. Den som är snabbast vinner 
kortparet. Därefter fortsätter spelet som 
tidigare. När det inte finns några fler kort 
på bordet är spelet slut. Den som fått flest 
kort har vunnit.
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