
REGLER

Du måste ta fyra klunkar.

Astrologins lufttecken måste dricka. 
Det vill säga Tvillingarna, Vågen och 
Vattumannen.

Du måste göra Plankan i två minuter 
eller ta en shot. Vad väljer du?

Välj en person och måste ta en 
magshot på den.

Alla som är i ett förhållande måste 
dricka.

Den som behöver det mest måste ta 
en shot.

Vattenpaus för alla, drick ett glasvat-
ten.
 

Nominera någon som behöver ta en 
shot eller klunk.

Den som är närmst jordens yta 
måste ta fyra klunkar.

Du får hitta på en regel som alla 
måste följa under spelets gång.

Välj en partner in crime. Varje gång 
någon av er dricker eller får ett 
uppdrag måste båda göra det.

Alla killar måste ta en shot.
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Välj fyra personer som måste ta en 
shot. Det får vara till samma person.
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Alla Oxar, Stenbockar och Jungfruer 
tar fyra klunkar.

Du måste ta en till bit från Tipsy-tor-
net.

Den som har längst pubishår måste 
träda fram och ta en shot.

Alla spelare måste lägga ut en story 
när ni spelar Tipsy.

Gör tjugo armhävningar eller ta fyra 
klunkar.

Vad väljer du? Skicka ett sms till ditt 
ex eller ta en shot.

Alla brunetters tur att gå samman 
och ta fyra klunkar.

Alla tjejer måste ta en shot.

Välj en kategori, tex. Bilmärken, och 
den som inte kan fortsätta kategorin 
måste ta en shot.

De två som sitter närmst dig måste 
dricka.

Den som har flest instagramföljare 
måste ta en shot.

Den med flest tatueringar måste ta 
fyra klunkar.

SpelFabrik

Den som har längst Snapchat streak 
dricker.
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Alla vattentecken måste dricka. 
Fiskarna, Skorpionen och Kräftan.

Den som har flest matchningar på 
Tinder måste dricka.
 

Alla som är Vädur, Lejon och Skytte 
måste ta en shot.

Den som senast har haft sex måste 
dricka.
 

Alla killar måste dricka.

Alla singlar tar 3 klunkar av sin 
dryck.

När du drar denna kloss behåller du den 
tills du känner för att använda den. Sätt din 
tumme på bordet (vid väl valt tillfälle) och 
alla spelare måste följa. Sista att sätta sin 
tumme på bordet måste dricka.

Från och med nu sitter det en Little lady på 
allas glas/flaska. Hon måste tas ner innan 
en kan dricka och sättas tillbaka efter. Görs 
inte detta får de andra spelarna bestämma 
vart personen måste gå och hämta tillbaka 
henne. 

Alla tjejer måste dricka.

Den som har legat med flest dricker.
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TA EN SHOT!

Töm det du dricker ur.

Häll upp shots till alla spelare. Några 
får vodka och några vatten. Låt inte 
resten se! Dela ut shotsen och nu 
gäller det för alla att hålla minen, låt 
ingen se vad som vart i ditt glas!

Välj en spelare som behöver en till.

Säg ett påstående, de som har gjort 
det dricker.

Svara ärligt på en fråga eller gör en 
konsekvens.

Svara ärligt på en fråga eller ta en 
shot.

Den längsta spelaren ska dricka fyra 
klunkar.

Yngsta spelaren måste dricka det 
den har.

Äldsta spelaren måste dricka.

Alla måste ta en shot.
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Den som drog biten börjar dricka 
och väljer när det avslutas, alla 
följer i turordning, du får inte sluta 
dricka förrän den före dig har gjort 
det.

I Tipsy drar du en bricka och gör det som står. Därefter är det din 
kompis tur. Den som välter hela tornet ska halsa all sin dricka. Läs 
fullständiga instruktionen till brickan här nedan om du vill veta 
mer.
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Alla blonda dricker.

Du sitter säkert denna gången.

Byt håll.
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Kolla in våra andra
roliga spel!

SPELFABRIK

KRYPTERAT
Ett spel som garanterar en bra stämning

support@spelfabrik.se
SPELFABRIK.SE
CO Frick Perlkvist
Barlastgatan 51
216 44 Limhamn


