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DK Spilleregler

De små kaniner elsker mad, og du skal samle gulerødder og ærter for at nærme dig 
dem. Men pas på ræven, der lusker rundt!

Indhold: 2 plader, 22 kort, 6 kaniner, 6 ærtebrikker og 6 gulerodsbrikker.
Forberedelse:                                                                                                          
Hver spiller tager en plade og lægger den foran sig. Kortene blandes og lægges i en 
bunke med billedsiden nedad mellem spillerne. Gulerods- og ærtebrikkerne samt de 6 
kaniner lægges ved siden af bunken.
Spillets forløb:                                                                                                       
Den yngste spiller begynder, og der spilles efter tur. Han eller hun trækker et kort i 
bunken og udfører den handling, der fremgår af kortet:

  2½ – 5 år  2 spillere 10 min.

Godt høstet! Spilleren tager en gulerodsbrik og lægger den på 
sin plade. Hvis han eller hun allerede har 3 gulerødder er der 
ikke mere plads, og der sker ingenting.

Mums, en gulerod! Hvis spilleren allerede har mindst 1 gulerods-
brik på sin plade, tager han eller hun en kanin og lægger den på 
sin plade. I modsat fald sker der ikke noget..

Godt høstet! Spilleren tager en ærtebrik og lægger den på sin 
plade. Hvis han eller hun allerede har 3 ærter er der ikke mere 
plads, og der sker ingenting.

Mums, ærter! Hvis spilleren allerede har mindst 1 ærtebrik 
på sin plade, tager han eller hun en kanin og lægger den på sin 
plade. I modsat fald sker der ikke noget.

Pas på, ræven kommer! Spilleren skal lægge en kanin fra sin plade 
tilbage på bordet. Hvis man ikke har en kanin på sin plade, sker 
der ikke noget.

Herefter er det den anden spillers tur til at trække et kort.

Hvem vinder?
Vinderen er den, som først får samlet 3 kaniner, 3 gulerødder og 3 ærtebrikker på sin plade!


