
       
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



.-:: Anvisningar 
Syftet med spelet är att hitta ett SET med tre kort bland tolv som läggs uppåtvända 

på bordet. Varje kort har fyra egenskaper, som kan variera som följer: 

(A) SYMBOLER: Varje kort innehåller ovaler, snirklar eller romber 

(B) FÄRGER: Symbolerna är röda, gröna eller lila 

(C) ANTAL: Varje kort innehåller en, två eller tre symboler 

(D) FYLLNING: Symbolerna är antingen ifyllda, konturerade eller randiga 

Ett SET består av tre kort där varje korts egenskaper, betraktade enskilt, är 

desamma eller olika på varje kort. Alla egenskaper måste var för sig uppfylla 

den här regeln. Med andra ord måste formen vara densamma eller olika på 

alla korten, färgen måste vara densamma eller olika på samtliga kort osv. Se 

exemplen på nästa sida. 

EN SNABBKOLL: är det ett SEJ? 
Om en kortegenskap är densamma på två kort men en annan på ett tredje kort 

är de tre korten inte ett SET. Exempel: om två kort är röda och ett är lila är de 

inget SET. En enskild egenskap i ett SET måste antingen vara likadan ELLER olika 

på alla kort. 

SNABBSTART 
Om du vill komma igång snabbt kan du börja med en liten lek (med enbart de 

ifyllda symbolerna). På så sätt spelar fyllningen ingen roll. När du snabbt kan 

identifiera ett SET då du spelar med enbart tre egenskaper kan du blanda ihop 

de två lekarna och spela det kompletta spelet. 

SPELORDNING 
Given blandar leken och lägger tolv kort med framsidan uppåt på bordet (i en 

rektangel) så att alla kan se dem. Spelarna tar SET med tre kort från valfri plats 

på bordet. Varje SET kontrolleras av de övriga spelarna. Om det verkligen är ett 

SET behåller spelaren det och får en poäng. Given lägger ut ytterligare tre kort 

från leken. Spelaren måste ropa SET innan korten tas upp. Ingen person står på 

tur. Den första som ropar SET bestämmer helt över korten. När han/hon har ropat 

SET får ingen annan spelare plocka upp kort förrän han/hon är klar. SETht måste 

tas upp inom ett par sekunder. Om en spelare ropar SET men inte kan plocka upp 

något, eller om SETet är felaktigt, förlorar han/hon en poäng och de tre korten 

läggs tillbaka på bordet. 



Om alla spelare är överens om att det inte finns något SET bland de tolv korten 
läggs ytterligare tre kort upp på bordet. Dessa tre kort byts inte ut när nästa SET 
hittas, så att antalet återigen blir tolv. Obs! Oddsen är ungefär 33 mot 1 att det 
finns ett SET bland de tolv korten och oddsen ökar till ungefär 2 500 mot 1 då det 
finns femton kort på bordet. 
Spelet fortsätter tills leken är slut. Vid spelets slut kan det finnas kvar kort som 
inte bildar något SET. Då räknar spelarna hur många SET de har. Varje SET är värt 
en poäng. Personen med den högsta poängen vinner. Om ni vill spela längre går 
given över till personen till vänster om given och spelet går vidare när leken har 
blandats. När alla spelare har varit giv är spelet slut. Spelaren med den högsta 
sammantagna poängen vinner. Om du spelar patiens och inte hittar något SET 
lägger du ut y1terligare tre kort och du bestraffas med ett SET. För att gå ut 
måste du väga upp straffet genom att hitta ett SET på bordet bland de sista tolv 
korten. 

PRISBELÖNT! 
SET® är ett av de mest prisbelönta spelen någonsin. Det har vunnit fler än 25 

pris för bästa spel, bland annat MENSA Select Award, Dr. Toys 10 Best Games 

Award, Creative Childs Preferred Choice Award, Games Magazines "Games 100 

Award" och Teachers' Choices "Best 25 Games of the past 25 years". 

Läs mer om alla våra prisbelönta spel på www.setgame.com. Missa inte våra 

dagliga gratis klurigheter. 

Exempel 
De följande exemplen är SET: 

Alla tre kort är röda, alla är ovaler, alla har två symboler och alla har olika 
fyllning. 



Alla kort har olika färger, alla har olika symboler, alla har olika antal symboler 
och alla har samma fyllning. 

Alla kort har olika färger, alla har olika symboler, alla har olika antal symboler 
och alla har olika fyllning. 

De följande tripplarna är inte SET: 

Alla kort har olika färger, alla är romber, alla har en symbol, men två är 

konturerade och ett är det inte. 

Alla kort är snirklar, alla har olika fyllning, alla har två symboler, men två är 

röda och ett är det inte. 

SET® - Ett synuppfattningsspel för hela familjen 
Åldrar: 6 år till vuxen. Antal spelare: en eller flera 
www.setgame.com I www.bergsalaenigma.com 
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