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Tålmodighedsspil

7-99 år  

Fra 2-4 spillere

24 brikker (12 farvede brikker med 5 felter og 12 sort/hvide brikker med  
6 felter) samt 1 spilleplade

Spillets formål: At lægge så mange af sine brikker som muligt ned på spille-
pladen.

Forberedelse af spillet: 
Træbrikkerne lægges mellem spillerne, så alle kan se dem. Man kan lægge de 
farvede brikker og de sort/hvide brikker hver for sig for at gøre det nemmere 
at vælge imellem dem.

Spillets forløb: 
Spillet består af 2 faser: Valget af brikker og placeringen af dem. Den yngste 
spiller begynder.

1. Valget af brikker oregår i urets retning: 
Den første spiller vælger en brik fra bordet og lægger den foran sig. Herefter 
vælger den næste spiller en brik og lægger den foran sig.
Sådan fortsætter man, til der ikke er flere brikker tilbage midt på bordet.

2. Placering af brikkerne foregår imod urets retning: 
Når alle brikker er taget, lægges spillepladen midt på bordet. Spilleren, som 
valgte den sidste brik, begynder spillets 2. fase. 
Han eller hun tager en af sine brikker og lægger den på spillepladen. Brikken 
må ikke gå ud over pladens kanter.
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Herefter lægger den næste spiller en brik på pladen og sørger for, at den ikke 
går ud over pladens kanter eller overlapper en anden brik.
Spillet fortsætter, og der spilles efter tur.
Når en spiller ikke længere kan lægge brikker ned, stopper han eller hun med 
at spille.

Et strategisk godt råd: For at være sikker på at 
kunne placere flere brikker end modstanderen, 
kan man skabe sine egne "pladser" til brikkerne 
med 5 felter. I eksemplet nedenfor har spilleren 
med den blå brik lavet en plads med 5 felter 
(grønne), som passer præcist til den blå brik. 
Den lægges ned til sidst, når alle de andre felter 
på pladen er optaget. 

Spillets afslutning: Når ingen af spillerne længere kan lægge brikker ned, tæl-
ler hver enkelt spiller antallet af felter på de brikker, der er tilbage. Spilleren, 
der har færrest felter, vinder.
Hvis 2 eller flere spillere har samme antal felter, er vinderen den, som sidst 
lagde en brik ned. 

NB: De sort/hvide brikker er sværere at placere end de farvede, Hvis personer 
med forskelligt erfaringsniveau spiller sammen, kan man på forhånd bestemme, 
at man hver især skal vælge bestemte brikker for at give alle samme muligheder 
for at vinde.
Mere erfarne spillere vælger flere sort/hvide brikker end farvede (minimum 7-8 
brikker, hvis der er 2 spillere, 5-6 brikker, hvis der er 3 spillere og 4-5 brikker, 
hvis der er 4 spillere). 

Et spil af Alain Brobecker

DJ08493-Livret.indd   21 28/03/2018   14:56


