
Hvis der er 2 spillere: 1 kat mod 1 mus
Hvis der er 3-5 spillere: Spillerne samarbejder 
(1 kat mod 2, 3 eller 4 mus) 

Indhold: 1 køkkenplade, 1 bord, 38 fliser, 4 
musehuller, 4 mus, 1 kat og 2 terninger.

Spillets formål:
Musene skal forsøge at få fat i de 10 stykker ost. 
Katten skal forsøge at fange de 4 mus, før de 
får fat i alle ostene.

Forberedelse af spillet:
Bestem hvem der spiller kat, og hvem der spil-
ler mus. Musene spiller sammen mod katten. 
Musespillerne kan flytte hvilken som helst 
mus, når det er deres tur.

Læg køkkenpladen midt på bordet. Bland fli-
serne og læg dem på pladen med flisesiden 
opad. Sørg for ikke at se, hvad der er på den 
anden side. Sæt bordet på pladen som angivet. 
Læg musehullerne (med flisesiden opad) som 
beskrevet nedenfor og sæt musene derpå. Sæt 
katten på et af bordets 6 felter.
 

Spillets forløb:
Musene og katten bevæger sig rundt på pladen 
ved hjælp af hver deres terning: Musene spiller 
med den grå terning, og katten med den blå. 

1/ Sådan flyttes katten/musene:

-  Katten/musene kan flyttes vandret og lodret 
(aldrig diagonalt).

-  De rykker præcist det antal felter frem, som 
angives på terningen.

-  Man må ikke hoppe over en anden spiller, 
men gå udenom.

-  Når man rykker sin brik efter at have kastet 
terningen, er det forbudt at vende tilbage til 
det felt, man kommer fra.

Katten: Katten kan hoppe op på bordet, men 
aldrig kravle under det.
Bordet består af 6 felter, som katten kan be-
væge sig rundt på, ligesom på køkkengulvet.

Musene:
- Man må kun flytte 1 mus, når man har turen.
-  Musene kan gemme sig under bordet, men 

aldrig kravle op på det.
-  Musene må gerne vende tilbage til et muse-

hul og gemme sig, men der kan kun være 1 
mus i hvert hul.

Den yngste spiller begynder og kaster ternin-
gen. Man vælger, hvilken mus, man vil spille 
med og flytter den det antal felter, terningen 
viser. Herefter vender man startfeltet, så 
musehullet vender opad.
Når turen er slut, vender man den flise, man 
er landet på og udfører den handling, der 
fremgår af flisen. 

Herefter er det kattens tur. Terningen kastes, 
og katten rykker det antal felter frem, som 
angives. Hvis den lander på et felt, hvor der 
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står en mus, så er den heldig! Katten fanger 
musen, som udgår af spillet.
Hvis den lander på en flise, vendes den om, og 
den angivne handling udføres.

Spillet fortsætter, og katten og musene skiftes 
til at spille.

NB: Hvis man lander på et felt uden flise, sker 
der ikke noget.

2/ Fliserne: 
Når en flise vendes om, udgår den af spillet.

•  Ituslået service: Der sker ingenting. Katten 
eller musen stiller sig blot på feltet. 

• Ost: 
For musene er det helt perfekt! Musen vinder 
osten og beholder flisen foran sig.
Katten lader flisen ligge på pladen med ostesiden 
opad og stiller sig på den. Efterfølgende må 
katten hverken gå over eller stille sig på et felt 
med en synlig ost.

NB: Når katten står på en ost, kan musene ikke 
tage den.

• +1 et +2: Ekstra ryk. Hvis katten eller musen 
lander på dette felt, må de rykke 1 eller 2 felter 
mere frem. Men bemærk, at de ikke må gå til-
bage til det felt, de landede på lige før. Til gen-
gæld må de gerne gå tilbage til det felt, hvor 
de stod, før terningen blev kastet.

• Pil: Frit ryk. Katten og musene må gå hvorhen 
på pladen, de vil, dog med visse undtagelser: 
Musene må ikke kravle op på bordet, stille sig 
på en synlig ost eller kravle i et hul.
Katten må ikke kravle under bordet, stille sig 
på en synlig ost eller på et musehul.

• Gaffel: 
For musene: Hvis der er en synlig ost på pla-
den, kan man tage den med gaflen og dermed 
vinde den uden at bevæge sig hen på den. Hvis 
der ingen synlige oste er, eller hvis katten står 
på en, sker der ikke noget.

For katten: Der sker ingenting. Katten stiller 
sig bare på feltet.

•  Kniv: Avs! Både katten og musene skærer sig 
på kniven, og man taber sin tur. Næste spiller 
må så kaste terningen 2 gange (hvis det er en 
mus, som må spiller 2 gange, så skal det være 
den samme mus beg-ge gange).

Når handlingen er udført, udgår flisen af spillet.

Spillets afslutning: 
Spilleren, som først når sit mål, vinder.

Bemærk at de 4 mus alle skal være kommet 
ud af deres hul mindst 1 gang i løbet af spillet 
for, at musene kan vinde (de 4 musestartfelter 
skal være vendt om med musehullet opad), og 
mindst 1 af dem skal være vendt tilbage til et 
hul med de 10 oste.

NB: Hvis der kun er 1 mus tilbage, og den 
gemmer sig i et hul, så må katten ikke stille 
sig foran hullet og blokere det. Den skal lade 
musen kunne komme ud.

Et spil af Alexandre Droit


