Smart
builders

Varenr. 22520

Alder: 3+
Antall spillere: 2-4
Timmys foreldre ønsker å flytte ut av leiligheten sin inn i
eget hus, men først må huset bygges. Det kommer til å bli et
fint, stort hus med rød takstein, lyse vegger og en hage full
av blomster, men å bygge et hus er ikke noen enkel sak, fordi
mange ulike typer verktøy og materialer er nødvendig. Hvem
blir den første til å bygge huset deres med de tilgjengelige
verktøyene? Konsentrasjon og hukommelse samt
fingerferdighet og dyktighet vil hjelpe deg å klare dette!

Innhold:
24 husdeler
12 verktøy-brikker

Mål emballasje:
320 × 240 x 50 mm

Idé
Spillerne snur verktøybrikker og sammenligner dem med verktøy avbildet på huset deler.
Når de stemmer overens beholder man delen til huset. Den som først får samlet nok deler til å sette dem sammen til et hus,
vinner spillet.

Forberedelse
Første gang man spiller spillet anbefaler vi å ta seg tid å se på alle spillets materialer og verktøy med barna.
Er de kjent med alle verktøyene? Hva kan de enkelte verktøy brukes til? Så snart alle barna har blitt kjent med materialet,
kan spillet gå videre.
Før spillet starter, må alle husdeler blandes og ordnes i 3 stabler i henhold til form. De tre stablene plasseres på midten av
bordet innenfor rekkevidde av alle spillerne. Den øverste brikken i hver stabel snus slik at et verktøy er synlig på toppen av
hver stabel. De runde verktøybrikkene blandes og legges ut med verktøysiden ned, rundt husets deler.
Den yngste spilleren begynner.

Hvordan spille
Spillet går i klokkens retning. Den første spilleren vender en verktøybrikke slik at alle spillerne kan se den.
Dersom verktøyet vist på brikken er en som også ligger på toppen av en av de stablene med husdeler, kan spilleren ta
husdelen og legg den foran seg. Verktøybrikken blir deretter snudd tilbake med verktøysiden ned. Snu en ny brikke i
stabelen med husdeler slik at det alltid er et verktøy som vises på alle tre stabler. Hvis verktøybrikken ikke stemmer
overens med noen av husets deler, er spilleren uheldig og kan ikke samle en husdel i den runden. Han snur verktøybrikken ned
igjen, og det er neste spillers tur. Slik fortsetter spillet til én spiller kan montere sammen et helt hus bestående av to hver
av de tre ulike former av husedelene.
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