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Spilleregler 
I skal bruge: 

• En spilleplade 
• En brik til hver 

spiller 
• Et sæt 

spørgsmålskort fra 
en anden gruppe 
(se mere i under-
visningsmaterialet) 

• Et sæt smagskort 
• En terning 
• Et stopur 

 

Sådan forløber spillet: 
Sæt jeres brikker på feltet ”Start”, og 
læg spørgsmålskortene og smagskortene 
på midten af spillepladen. 
Slå om, hvem der skal starte. Den, der 
slår det højeste antal øjne, starter. 
Derefter går turen med uret rundt. 
Der er ikke noget mål på pladen. Når 
man kommer til start, fortsætter man 
rundt, indtil tiden er gået. 
Sæt tiden i gang, enten på 5, 10 eller 
15 minutter, alt efter hvor lang tid I vil 
spille. Det kan også være, at jeres 
lærer sætter tiden i gang for jer. 
Den, der har flest kort 
(spørgsmålskort såvel som smagskort), 
når tiden er gået, vinder. Spillet slutter 
også, hvis der ikke er flere kort. 
I er nu klar til at spille. God fornøjelse. 
 

Sådan spiller man: 
Spørgsmålskort: Man trækker et spørgsmålskort, når 
man lander på et spørgsmålstegn. Svarer man 
rigtigt, må man beholde kortet. Det rigtige svar står 
på spørgsmålskortet, så man må ikke selv se kortet. 
Svarer man ikke rigtigt, lægges kortet nederst i 
bunken efter turen.  
Smagskort: Man trækker et smagskort, når man 
lander på ”den serverende pige”. På smagskortet 
står et nummer, som passer til en smag, man skal 
smage, Derefter skal man svare på et spørgsmål. 
Svarer man rigtigt, må man beholde kortet. Smagen 
har jeres lærer. Det rigtige svar står på smagskortet, 
så man må ikke selv se kortet. Svarer man ikke 
rigtigt, lægges kortet nederst i bunken efter turen. 
Stjæl fra en medspiller: Du kan stjæle kort fra en 
medspiller, hvis du lander på en tyv. Du skal stjæle 
fra den med flest kort. Den, du skal stjæle fra, 
blander sine kort, og du trækker et af dem. Du kan 
dog ikke få det, før du har svaret rigtigt på 
spørgsmålet på kortet. Hvis du svarer forkert, 
beholder din medspiller kortet. 

 


