
       
Instruktioner

 

Formålet med spillet er at identificere et SET på 3 kort, ud fra 12 kort placeret
på bordet med billedsiden op. Hvert kort har fire egenskaber, hvilke kan variere
som følgende: 

(A) SYMBOLER: Hvert kort indeholder ovaler, svunget S eller rudersymboler;
(B) FARVER: Symbolerne er røde, grønne eller lilla;
(C) ANTAL: Hvert kort indeholder et, to eller tre symboler;
(D) MØNSTRE: Symbolerne er enten massive, farvet i kanten eller stribede.

Et SET består af 3 kort, hvor hvert korts egenskaber set enkeltvist, er de samme
på hvert kort, eller er forskellige på hvert kort. Alle egenskaber skal hver for sig
opfylde denne regel. Med andre ord: Formen skal enten være den samme på alle
3 kort, eller forskellig på hvert af de 3 kort; farven skal enten være den samme på
alle 3 kort, eller forskellig på hvert af de 3, osv. Se EKSEMPLER på næste side.

ET HURTIGT CHECK – Er det et SET?
Hvis 2 er de samme og en er anderledes i en af egenskaberne, så er det ikke et
SET. For eksempel, hvis 2 er røde og 1 er lilla, så er det ikke et SET. Et SET skal
enten være alle ens ELLER alle forskellige i hver individuel egenskab.

PRISBELØNNET!
SET® er et af de mest prisbelønnede spil gennem tiden. Det har vundet over
25 Bedste Spil Priser, inklusiv: MENSA Valg Pris, Dr. Toy’s 10 Bedste Spil Priser,
Kreative Børns Foretrukne Pris, Spil magasinets “Spil 100 Pris,” Lærernes Valg
“Bedste 25 Spil gennem de sidste 25 år.”
For at lære mere om alle vores prisbelønnede spil, besøg www.setgame.com.
Sørg for at checke vores Gratis Daglige Puslespil.

LET START
Som en hurtig introduktion, start med en lille bunke (kun de massive symboler).
Dette udelukker en egenskab, Mønstre. Når du hurtigt kan se et SET i spiludgaven
med kun 3 egenskaber, kan du blande de 2 bunker sammen for at spille den
komplette version.

SPILLET
Kortgiveren blander kort og lægger 12 kort med billedsiden op på bordet (i en
firkant) så de kan ses af alle. Spillerne fjerner SETs på 3 kort frit fra bordet.
Hvert SET checkes af de andre spillere. Hvis korrekt, holdes SET´et af spilleren



rf3- 0hjeet 
Pelin tavoitteena on tunnistaa kolmen kortin SETniistä 12 kortista, jotka ovat 

pöydällä kuvapuoli ylöspäin. Jokaisella kortilla on neljä ominaisuutta, jotka 

voivat vaihdella seuraavasti: 

(A) KUVIOT: Jokaisessa kortissa on soikioita, koukeroita tai ruutuja; 

(B) VÄRIT: Kuviot ovat punaisia, vihreitä tai violetteja; 

(C) MÄÄRÄ: Jokaisessa kortissa on yksi, kaksi tai kolme kuviota; 

(D) TÄYTTÖ: Kuviot ovat joko täytettyjä, tyhjiä tai raidoitettuja. 

SETmuodostuu 3 kortista, joista jokaisen ominaisuudet yksitellen tarkasteltuna 

ovat samat kussakin kortissa, tai ovat erilaiset kussakin kortissa. Kaikkien 

ominaisuuksien tulee erikseen täyttää tämä ehto. Muodon on siis oltava joko 

sama kaikissa 3 kortissa, tai eri kaikissa 3 kortissa; värin on oltava joko sama 

kaikissa 3 kortissa, tai eri kaikissa 3 kortissa, jne. Katso ESIMERKIT seuraava 

sivu. 

PEUKALOSÄÄNTÖ - onko kyseessä SE1? 
Jos korteista 2 ovat samanlaisia ja 1 on erilainen minkä tahansa ominaisuuden 

suhteen, kyseessä ei ole SET. Esimerkiksi jos korteista 2 on punaisia ja 1 on 

violetti, kyseessä ei ole SET. SE7in tulee olla joko täysin samanlainen TAI täysin 

erilainen jokaisen erillisen ominaisuuden osalta. 

HELPOSTI ALKUUN 
Jos haluat tutustua peliin nopeasti, aloita pienellä pakalla (pelkästään täytetyt 

kuviot). Tämä poistaa yhden ominaisuuden eli täytön. Kun pystyt nopeasti 

löytämään SE71n pelatessasi kolmen ominaisuuden versiota, sekoita kaikki kortit 

yhteen pelataksesi koko pakalla. 

PELAAMINEN 
Jakaja sekoittaa kortit ja asettaa 12 korttia pöydälle kuvapuoli ylöspäin 

(suorakaiteen muotoon) niin, että kaikki näkevät ne. Pelaajat poistavat kolmen 

kortin SE7lejä mistä tahansa pöydältä. Muut pelaajat tarkistavat jokaisen 

SE71n. Jos SETon oikein, pelaaja saa pitää kortit ja saa tästä yhden pisteen, ja 

jakaja korvaa kyseiset kolme korttia kolmella uudella kortilla pakasta. Pelaajan 

on huudettava SET ennen korttien nostamista. Vuoroja ei ole: Pelipöydän saa 

hallintaansa ensimmäinen pelaaja, joka huutaa SET. Kun SET on huudettu, 

muut pelaajat eivät saa nostaa kortteja, ennen kuin kyseinen pelaaja on valmis. 

SETtulee nostaa muutaman sekunnin kuluessa sen huutamisesta. Jos pelaaja 



huutaa SET, eikä hänellä ole sellaista, tai jos SETon virheellinen, hän menettää 

yhden pisteen, ja kyseiset kolme korttia palautetaan pöydälle. 

Jos kaikki pelaajat ovat yksimielisiä siitä, ettei 12 kortin joukossa ole SETiiä, 

asetetaan pöydälle kolme korttia lisää kuvapuoli ylöspäin. Seuraavan SE7in 
löytyessä näitä kolmea korttia ei vaihdeta, jolloin kort1ien määrä vähenee jälleen 

kahteentoista. Huom. Todennäköisyys, että SETlöytyy 12 kortin joukosta on n. 

33:1. Todennäköisyys on n. 2500:1, kun pöydällä on 15 kort1ia. 

Peli jatkuu, kunnes pakassa ei ole enää kort1eja. Pelin päättyessä saattaa 

jäljellä olla kort1eja, jotka eivät muodosta SETiiä. Tällöin lasketaan jokaisella 

pelaajalla olevien SETiien määrä. Jokaisesta SE7istä annetaan yksi piste. 

Korkein pistemäärä voittaa. Jos pelin halutaan kestävän pidempään, jakovuoro 

siirtyy jakajan vasemmalla puolella olevalle pelaajalle, ja peli alkaa uudestaan 

korttipakan sekoituksella. Peli päättyy, kun kaikki pelaajat ovat olleet 

jakovuorossa. Pelin voittaa se pelaaja, jolla on korkein kokonaispistemäärä. Kun 

pelaaja ei yksinpelissä löydä SETiiä, asetetaan pöydälle uudet kolme kort1ia 

ja annetaan yhden pisteen rangaistus. Jotta pelaaja voittaisi pelin, hänen on 

poistettava tämä rangaistus löytämällä SETpöydän viimeisistä 12 kortista. 

PALKINTOVOITTAJA! 

SET® on yksi kaikkien aikojen palkituimmista peleistä. Se on voittanut yli 25 

parhaan pelin palkintoa, mm. MENSA Select Award, Dr. Toy 1 0 Best Games 

Award, Creative Child -lehden Preferred Choice Award, Games Magazine 

-lehden Games 100 Award ja Teachers' Choice Best 25 Games of !he past 25 

years -palkinto. 

Lisätietoja kaikista palkituista peleistämme löydät osoitteesta 

www.setgame.com. Muista katsastaa päivittäiset ilmaiset pulmapelimme. 

Esimerkkejä 
Esimerkiksi seuraavat ovat SETI:ejä: 

Kaikki 3 korttia ovat punaisia, kaikki ovat soikioita, kaikissa on 2 kuviota ja 

kaikissa on eri täytöt. 



Kaikissa on eri värit, kaikissa on eri kuviot, kaikissa on eri määrä kuvioita ja 

kaikissa on samanlainen täyttö. 

Kaikissa on eri värit, kaikissa on eri kuviot, kaikissa on eri määrä kuvioita ja 

kaikissa on erilainen täyttö. 

Seuraavat eivät ole SEnejä: 

rnrnrn 
Kaikissa on eri värit, kaikissa on ruutuja, kaikissa on yksi kuvio, mutta 2 on 

tyhjiä ja 1 ei. 

Kaikki ovat koukeroita, kaikissa on erilainen täyttö, kaikissa on kaksi kuviota, 

mutta 2 ovat punaisia ja 1 ei. 

SET® - Näköhavaintoihin perustuva perhepeli 
Ikä: 6+. Pelaajamäärä: 1 + 
www.setgame.com I www.bergsalaenigma.com 
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