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SPILLEREGLER 
 

 
INNHOLD: 

Poengblokk, 5 terninger 

SPILLETS GANG: 

Antall deltakere er ubegrenset. Utpek en 

spiller til å fylle ut skjemaet. Turen går i 

klokkeretningen. 

Hver spiller skal forsøke å fylle ut så mange 

av terningkombinasjonene på skjemaet som 

mulig.  

Kombinasjonene skal tas i valgfri rekkefølge. 

Hver gang en spiller står for tur, får denne 

maks. tre kast med valgfritt antall terninger.  

Spilleren kan selv bestemme hvilke terninger 

som skal kastes om igjen i forsøket på å 

samle en ikke utfylt kombinasjon. 

Vinneren er den som har høyest poengsum når 
skjemaet er fylt ut for samtlige spillere. 

KOMBINASJONENE: 

Enere: 
Det gjelder å få så mange enere som mulig. 
Hver ener gir ett poeng. 
Toere–seksere: 
Her gjelder samme regler som for enerne. 
Hver lik terning gir poeng etter antall prikker. 
Bonus: 
Spillere som får en totalsum på 63 poeng 
eller mer på øverste halvdel, får 50 ekstra 
poeng som bonus. 
1 par: 
Her gjelder det å samle et par (2 like 
terninger). Poeng beregnes etter prikkene på 
terningparet.  
 
 
 

 
2 par: 
Her gjelder det å samle to par. Poeng 
beregnes etter prikkene på de to 
terningparene. 
Tre like: 
Tre like terninger, f.eks. tre firere. Gir poeng 
etter antall prikker på de tre terningene. 
Fire like: 
Fire like terninger. Gir poeng etter antall 
prikker på de fire terningene. 
Liten straight: 
Fem terninger i rekkefølge fra 1 til 5. Kastet 
gir 15 poeng. 
Stor straight: 
Fem terninger i rekkefølge fra 2 til 6. Kastet 
gir 20 poeng. 
Hus: 
Et par og tre like, for eksempel 2-2-6-6-6. 
Paret og de tre like må være forskjellige.  
Summen av prikkene på terningene settes på 
Sjanse. 
Yatzy: 
Alle terningene viser likt. Kastet gir alltid 50 
poeng. 
 
Hver kombinasjon på skjemaet kan bare 
brukes én gang. Hvis ingen passende 
kombinasjon er ledig og Sjanse er brukt,  
må noen av de ubenyttede kombinasjonene 
strykes (noteres som 0 poeng på skjemaet). 

Lykke til! 


