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SÅ HÄR SPELAR NI

• Den som är yngst börjar genom att slå tärningen.

• Samma person drar ett kort ur kortlådan och läser 
högt frågan vid den färg som motsvarar färgfältet på 
tärningen.

• Personen i fråga ska nu skriva ner sitt svar på sitt 
whiteboard-kort. Svaret ska kunna läsas av alla kring 
bordet.

• Näste person på tur ska nu avgöra om det rätta svaret 
är mer eller mindre än föregående spelares svar.  Denne 
skriver “Mer” eller “Mindre” och sedan sitt svar på sitt 
whiteboard-kort.

• På samma vis fortsätter det tills alla spelare kring 
bordet skrivit ned ett svar tillsammans med ”Mer” eller 
”Mindre” beroende på vad föregående spelare svarat.

• Man får aldrig skriva samma svar som någon annan 
redan skrivit.

• Om någon tar lång tid på sig är det fritt fram att 
störa med hjälp av tutorna!

• När man gått varvet runt får slutligen den som börjat 
spela skriva ”Mer” eller ”Mindre” på sitt kort beroende 
på vad spelaren före har svarat.

• Efter detta läses det rätta svaret upp. Rätt svar står på 
baksidan av frågekortet.

• Några av frågorna är ersatta av ordet ”Mät!”.
Vid denna uppmaning gäller det för den som slagit
tärningen att uppskatta måttet på ett föremål, eller ett 
avstånd mellan två tydliga punkter, ni har i er närhet. 
När alla gissat på föremålets eller avståndets mått
kontrolleras det med hjälp av måttbandet.

DELAR I SPELET

1 Spelplan
8 Spelpjäser
1 Tärning
102 Frågekort med svar på baksidan
1 Kortlåda
8 Whiteboard-kort
8 Whiteboard-pennor
8 Tutor
1 Måttband

ANTAL SPELARE

3 - 8 spelare.

INNAN SPELET BÖRJAR

1. Förse varje spelare med varsin whiteboard- 
 penna, whiteboard-kort, spelpjäs och tuta.

2. Lägg ut spelplanen och tärningen mitt på  
 bordet.

3. Ställ kortlådan på bordet och ställ fråge- 
 korten i kortlådan med ”Mer eller Mindre”- 
 loggan uppåt.

4. Lägg måttbandet på bordet, sidan om 
 kortlådan.

5. Placera spelpjäserna på spelplanens startfält.

KATEGORIER PÅ
FRÅGEKORTEN

FRÅGOR

ALLMÄNT 

REKORD 

SVERIGE



Rätt svar

18

VEM FÅR FLYTTA SIN SPELPJÄS?

Alla spelare som gissat rätt med avseende på ”Mer” 
eller ”Mindre” får flytta ett steg framåt.
Den som ensam gissat närmst det rätta svaret får 
dessutom flytta ett bonussteg. Denne får då flytta sin 
spelpjäs totalt två steg framåt.
Om någon lyckats pricka in precis rätt svar får denne 
två bonussteg och får då flytta sin spelpjäs totalt tre 
steg framåt.

VEM VINNER?

Först till mål vinner!

Om två spelare tar sig till mål samtidigt avgörs spelet 
med hjälp av en utslagsfråga. Närmast vinner!

EXEMPEL

Emma, Kalle och Lisa spelar.
Emma är yngst och får därför börja.

Emma slår med tärningen som visar svart.
Emma drar det främre kortet ur kortlådan och läser 
högt den svarta frågan.
Emma gissar sedan att svaret på frågan är 15. Hon 
skriver ”15” på sitt whiteboard-kort.

Kalle sitter näst på tur.
Kalle tror att svaret på frågan är mer än 15. Han tror 
att svaret på frågan är 20.
Kalle skriver ”Mer” och ”20” på sitt kort.

Lisa sitter efter Kalle.
Lisa tror att svaret är mindre än det Kalle skrivit.
Lisa skriver ”Mindre” och ”17” på sitt kort.

Emma, som började spelet, sitter efter Lisa. Emma 
har redan svarat och hamnar därför automatiskt i ett 
”Mer”- eller ”Mindre”-läge jämfört med Lisas svar.
Emma skriver ”Mindre” på sitt kort eftersom 15 är 
mindre än 17.

Emma läser sedan svaret på frågan på
frågekortets baksida.
Svaret på frågan är i detta fall 18.

Emma svarade ”15” och att rätt svar skulle 
vara ”Mindre” än Lisas ”17”. Emma har helt 
fel och får inte flytta sin spelpjäs.

Kalle svarade ”20” och att rätt svar skulle vara ”Mer” 
än Emmas ”15”. Kalle har rätt i att svaret (18) är mer 
än 15 och får flytta sin spelpjäs ett steg framåt.

Lisa svarade ”17” och att rätt svar skulle vara ”Mindre” 
än Kalles ”20”. Lisa har rätt i att svaret (18) är mindre 
än 20 får flytta sin spelpjäs ett steg framåt. Lisa är 
dessutom den som svarat närmast det rätta svaret och 
får flytta sin spelpjäs ett bonussteg.

Nu är det Kalle som sitter näst på tur att slå tärningen 
och läsa upp nästa fråga.
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TACK!
Du har just köpt ett spel från ALF som är en del av Wonderful Times 
Group AB. ALF startades 1990 med affärsidén att ta fram sällskapsspel 
som är så roliga att när man spelat dem, vill man spela dem om och om 
igen! Hoppas det kommer att gälla dig också!

I vårt sortiment av ca 30 spel finns idag roliga partyspel, riktigt underhål-
lande familjespel och världens kanske bästa barnspel. Våra spel hittar du 
nästan överallt där sällskapsspel säljes. 

Om du har frågor eller synpunkter beträffande våra spel är du hjärtligt 
välkommen att kontakta vår kundtjänst. 
Du når oss via telefon 036 690 00 eller via e-post info@wonderfultimes.se

Vårt kontor finns på Järnvägsgatan 18 i Huskvarna.
Om du någon gång har vägarna förbi, titta gärna in och säg hej!

Ha koll på nyheter och tävlingar, besök oss online!
Hemsida: www.toysandgames.se
Instagram: toysandgames
Facebook: www.facebook.com/wonderfultimes
Youtube: Toysandgames


