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Spectrangle

Art.nr. 7762-733-3

Innehåll:
• 36 brickor, 1 cm tjocka med sidan 4 cm
• 1 påse till brickorna
• 1 spelplan i plast med sidan 30 cm
• 8 spelpjäser
• 1 förvaringsbox i plast
Antal spelare: 2-4 		
Ålder: 7 år och uppåt
Användningsområden: grundskola,
specialuldervisning
Inlärningsmål
Addition, multiplikation, strategiskt
tänkande

Förberedelser
1. Lägg ut spelplanen och lägg alla
brickorna i påsen.
2. Ge verje spelare fyra brickor var. Dessa
ska liggs synligt för alla.
3. Ge varje spelare två spelpjäser var i
samma färg.
Spela
1. Spelare 1 lägger ut en bricka på
spelplanen och får lika många poäng som
den visar. Spelaren går lika många steg
med sin första spelpjäs.
2. Sedan tar spelare 1 en ny bricka ur påsen
utan att titta och lägger den på bordet.
3. Spelare 2 tar en av sina brickor som
har en sida i samma färg som någon av
sidorna på den brickan som ligger på
spelplanen och lägger den så de färgade
sidorna möter varandra.
4. Spelare två adderar siffrorna på de två
trianglarna och får gå lika många steg
med sin första spelpjäs.

5. Turen går vidare till nästa spelare som
ska lägga en bricka så den passar med
en eller flera färgade kanter. Sidor som
inte passar ihop får inte läggas mot
varandra.
6. När flera färgade sidor passar ihop får
alla siffrorna på de brickorna adderas.
7. När en spelpjäs gått varvet runt lämnas
den på 100 och nästa spelpjäs tas i bruk.
8. Spelet är slut när brickorna i påsen är slut
och ingen kan lägga fler brickor.
Specialregler
1. När en bricka läggs på en bonusruta
(markerad med siffra på spelplanen)
får summan av brickorna antingen
multipliceras eller adderas med denna
siffra, beroende på svårighetsgrad.
2. Den vita jokerbrickan får läggas mot vilka
brickor som helst.
3. Kan man inte lägga får man stå över eller
byta en bricka mot att man står över sin
tur.
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