
Manual
2-6 pers.

Ide
Skab dit eget brætspil med dine egne spilleregler!

Indhold
Dette brætspil er trykt på en akrylplade, hvilket gør den let at
bære rundt på og nem at rengøre.

Med spillet følger:

- 1 stk. Spilleplade

- 1 stk. terning

- 6 stk. spillebrikker

Vi tager intet ansvar for spillets udfald eller dårlige tabere.

Spillet
I dette spil, er der ingen regler for hvordan du og dine
medspiller spiller det, da det er lavet til at du og dine
medspiller kreativt selv kan bestemme temaet og reglerne for
spillet. På den måde, kan I skabe jeres helt eget personlige
brætspil.

I kan selv skrive hvad temaet på spillet skal være øverst på
pladen samt farvelægge og dekorere pladen som I ønsker, så
at brætspillet får det personlige udtryk der ønskes.

Herefter kan du og dine medspiller kreativt udfylde de 39
punkter på spillepladen med de ønskede regler I mener der
skal med.

Vi anbefaler at der bliver anvendt kridt tuscher, da disse nemt
kan påføres på pladen og efterfølgende fjernes med en lunken
klud og sæbe.

Materiale
Spillet er trykt på en akrylplade.



Forslag til temaer og spilleregler
Er du i tvivl om hvilke regler du skal sætte for dit spil, kommer

vi her med nogle forslag.

TIL FAMILIEN MED BØRN

Hop 3 gange

Ryk 3 skridt tilbage

Fællessang

Sig som et dyr. De andre spillere skal gætte hvilket dyr

det er.

Nævn et dyr med B

Tæl til 10

TIL HYGGEAFTEN MED VENNERNE

Giv en medspiller et kram

Fortæl en hemmelighed

Dance battle ( 2 spillere skal vise deres bedste dans. De andre

spillere skal stemme på det bedste danse move)

Sandt eller falsk (nævn 1 ting der er sand og 1 der er falsk om

dig selv. De andre deltager skal dernæst gætte)

Sæt en sang på

TIL FESTEN

Drik 3 tårer

Kategori (Spilleren der lander på denne, nævner en kategori.

Medspillerne skal på skift nævne en ting inden for kategorien.

Den der først ikke kan komme på noget får en straf)

Ryg mod ryg

Lav en regel som gælder de næste to runder

Drinking buddy (vælg en der skal drikke sammen med dig)

Singlerne skåle

Fællesskål


