
OPDATEREDE REGLER - ERSTATTER REGLERNE I ÆSKEN

UPPDATERADE REGLER – ERSÄTTER REGLERNA I LÅDAN. 

OPPDATERTE REGLER – ERSTATTER REGLENE I ESKEN.

PÄIVITETYT SÄÄNNÖT – KORVAA LAATIKON SÄÄNNÖT



1 spilleplade, 52 Sequence-kort, 2 hjælpekort,  
50 pinde (25 gule, 25 røde), regelhæfte

INDHOLD:

At være den første spiller til at få sekvenser. En sekvens er en ubrudt horizontal, vertikal eller  
diagonal linje af 4 pinde af samme farve.

SPILLETS MÅL:

OPSÆTNING:

Hver spiller vælger en farve og tager alle pinde af den farve.
Ved fire spillere deler I jer op i to hold. Når det er holdets tur skiftes spillerne til at spille hver anden runde.

Hver spiller trækker et kort. Den spiller med den laveste værdi starter. Hvis kortene er ens, må spillerne 
trække nye kort. Alle spillere trækker 7 kort. De resterende kort udgør kortbunken.

Resten af kortene udgør kortstakken.

På sin tur vælger spilleren at spille et af sine kort åbent foran sig og tager en pind i sin farve placerer  
den i det tilsvarende hul på spillepladen. 

Eksempel: Hvis hjerter konge bliver spillet, sættes en pind i hjerter konge feltet (hvis det er ledigt).

Vær forsigtig! Hvis du glemmer at trække et kort i slutningen af din tur, inden næste spiller  
tager sit træk OG trækker et kort – mister du retten til at trække det kort og må  

fortsætte spillet med ét kort mindre. 

AT SPILLE SPILLET:



Med undtagelse af knægte har hvert kort et tilsvarende felt på spillepladen.
Knægte er særlige og giver dig en fordel når du spiller dem. Der er to forskellige slags  

knægte; den med to øjne og den med et øje.

Den første spiller der har to sekvenser med 4 pinde vinder spillet.

SPILLETS AFSLUTNING:

To krydsende sekvenser kan bruge samme pind.
Spillere må ikke diskutere hvilke kort de har på hånden,  

medmindre de udtrykkeligt har aftalt det på forhånd.

BEMÆRK:

Bemærk: En færdig sekvens kan ikke brydes - pindene i den er låste. Hvis du sidder med et kort på din 
hånd der ikke kan spilles, må du inden din tur smide det bort og trække et nyt.

Knægte med ét 
øje har en meget 
speciel evne - når 
du spiller den 
må du fjerne en 
modspillers pind fra 
spillepladen, men 
ikke erstatte den.

Knægte med to 
øjne er jokere 
og tillader dig at 
sætte din pind et 
valgfrit ledigt sted 
på spillepladen.
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ADVARSEL! Ikke egnet for børn under tre år. Indeholder smådele, der kan sluges.  
Risiko for at blive kvalt! Gem denne information til fremtidig reference. 
Producenten forbeholder sig retten til at ændre farver og komponenter. 
Made in Ireland

Distribution: Asmodee Nordics, Valseholmen 1, 2650 Hvidovre, DK. www. asmodeenordics.com



1 spelbräde, 52 Sequence-kort, 2 hjälpkort,  
50 peggar (25 gula, 25 röda), regelhäfte

INNEHÅLL: 

Att bli den första spelaren som får två sekvenser. En sekvens är en obruten horisontell, vertikal  
eller diagonal linje med 4 peggar i samma färg. 

SPELETS MÅL: 

FÖRBEREDELSER: 

Var spelare väljer en färg och tar alla peggar i den färgen. 
Om ni är fyra spelare, dela upp er i två lag. När det är ett lags tur, turas spelarna i det laget om att spela 

varannan runda. Var spelare drar ett kort. Den spelare med det lägsta kortet börjar, om det är lika dra ett 
nytt kort. Alla spelare drar upp till sju kort. 

Resten av korten bildar draghögen. 

På sin tur väljer spelaren att spela ett av sina kort öppet framför sig. De tar en peg i sin färg och placerar 
den i motsvarande ledig plats på spelplanen. 

Exempel: Om hjärter kung spelas, placerar spelaren en peg i hjärter kungs ruta (om den är ledig). 

Var försiktig! Om du glömmer att dra ett kort i slutet av din runda innan nästa spelare gör sin tur  
OCH drar ett kort, får du inte något kort och måste spela resten av partiet med ett kort mindre. 

ATT SPELA SPELET: 



Dra ett nytt kort från draghögen i slutet av din runda. Med undantag av knektarna har varje kort 
en motsvarande ruta på spelplanen. Knektarna är speciella och ger dig en fördel när du spelar 

dem. Det finns två typer av knektar: de med två ögon och de med ett öga. 

Den första spelaren eller laget att få två sekvenser med 4 peggar vinner spelet. 

SPELETS SLUT: 

Två korsande sekvenser kan använda samma peg. 
Spelare får ej diskutera vilka kort de har på hand om de inte har kommit överens innan  

spelets start att detta är tillåtet. 

MÄRK VÄL: 

Märk väl: En färdig sekvens kan inte brytas. Peggarna i den kan inte tas bort. Om du har ett ospelbart kort 
på din hand får du innan din tur slänga det och dra ett nytt kort.

Knektar med 
ett öga har en 
väldigt användbar 
förmåga. När de 
spelas får du ta bort 
en motståndares 
peg från spelplanen 
(men ej ersätta den)

Knektar med två 
ögon är jokrar: 
de låter dig spela 
en peg i vilken fri 
ruta som helst på 
spelplanen. 
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VARNING! Inte lämplig för barn under 3 år. Smådelar kan sväljas. Kvävningsrisk! Spara denna information för framtida 
referens. Producenten förbehåller sig rätten att ändra färger och komponenter. Made in China
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1 Spillbrett, 52 Sequence-kort, 2 Påminnelseskort,  
50 sjetonger (25 gule, 25 røde), Regelhefte

INNHOLD

Å bli den første spilleren, eller laget som danner to sekvenser. En sekvens er en ubrutt horisontal, vertikal,  
eller diagonal rekke med 4 sjetonger av samme farge.

SPILLETS MÅL:

OPPSETT:

Hver spiller velger en farge og tar så alle sjetongene i denne fargen.
Er dere fire spillere deles dere opp i to lag. Når det er et lags tur bytter lagkameratene på å spill annenhver 
runde. Hver spiller trekker ett kort. Den spilleren med det laveste kortet begynner. Er det likt trekker man et 

nytt kort. Alle spillerne trekker så opp til syv kort.
Resten av kortene blir til trekkbunken.

Hver tur velger spilleren ett av sine kort og plasserer dette med bildesiden opp foran seg. Han/Hun 
plasserer så en sjetong i sin farge på et av de ledige feltene som matcher kortet som nettopp ble spilt. 

Eksempel: Spilles en hjerter konge plasserer spilleren en sjetong i hjerter konge-ruten (om den er ledig).

Vær OBS! Glemmer du å trekke et kort etter din runde er ferdig, og motstanderen spiller sin runde OG 
trekker et kort, mister du retten til å trekke kort og må fullføre spillet med ett kort mindre.

SPILLE SPILLET:



Med unntak av knektene har hvert kort en matchende rute på spillbrettet.
Knektene er spesielle og gir deg fordeler når du spiller dem. Det finnes to typer knekter:  

de med to øyne og de med kun ett øye.

Vinneren er den første spilleren, eller laget som har dannet to sekvenser på fire sjetonger.

SPILLET SLUTTER:

Kryssende sekvenser kan bruke samme sjetonger.
Spillerne skal ikke diskutere hvilke kort de har på hånden med mindre de har kommet til en enighet  

om å kunne gjøre dette før spillet har startet.

NB!

NB! En ferdig frekvens kan ikke brytes, og disse sjetongene kan ikke fjernes. Om du har et uspillbart kort på 
hånden kan du, før din tur, forkaste dette kortet for så å trekke et nytt kort.

Knekt med ett 
øye har også en 
veldig hendig 
funksjon. Spiller 
man denne får man 
lov til å fjerne en 
av motspillernes 
sjetonger fra brettet 
(men ikke erstatte 
den)

Knekt med to 
øyne er jokere: De 
lar deg plassere 
en sjetong i 
hvilken som helst 
ledig rute på 
spillbrettet.
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ADVARSEL! Uegnet for barn under 3 år på grunn av kvelningsfare. Ta vare på denne informasjonen og adressen for 
framtidig referanse. Produsenten forbeholder seg retten til å endre farger og komponenter.
Made in China

Distribution: Asmodee Nordics, Valseholmen 1, 2650 Hvidovre, DK. www. asmodeenordics.com



1 pelilauta, 52 Sequence-korttia, 2 apukorttia,  
50 tappia (25 keltaista, 25 punaista), sääntökirja

SISÄLTÖ:

Olla ensimmäinen pelaaja joka onnistuu saamaan kaksi sekvenssiä. Sekvenssi on katkeamaton  
vaakasuora, pystysuuntainen tai viisto linja jossa on 4 saman värin tappia

PELIN TAVOITE:

VALMISTELU:

Jokainen pelaaja valitsee värin ja ottaa itselleen kaikki värin tapit.
Jos teitä on 4 pelaajaa jakakaa itsenne kahteen joukkueeseen. Joukkueen pelaajat pelaavat täten 

vuorotellen joukkueensa vuoron. Jokainen pelaaja nostaa yhden kortin. Pelaaja jolla on matalin kortti 
aloittaa. Tasatilanteessa nosta uusi kortti. Kaikki pelaajat nostavat seitsemän korttia.

Loput kortit muodostavat nostopakan

Vuorollaan pelaaja valitsee yhden korteistaan jonka hän pelaa näkyville eteensä. Pelaaja ottaa oman 
värinsä tapin ja asettaa sen vastaavalle, vapaalle paikalle pelilaudalla

Esimerkki: Jos hertta kuningas pelataan - asettaa pelaaja tapin hertta kuninkaan ruutuun (jos ruutu on vapaa)

Ole varovainen! Jos unohdat nostaa kortin ennen kuin seuraava pelaaja tekee siirron JA nostaa kortin, 
menetät oikeutesi nostaa kortin ja joudut pelaamaan pelin loppuun yhdellä kortilla vähemmän.

PELIN PELAAMINEN:



Jokaisella kortilla on vastaava ruutu pelilaudalla (Poislukien Jätkät)
Jätkät ovat erikoisia ja antavat sinulle pelattaessa edun. Pelissä on kaksi eri jätkätyyppiä: 

Kaksisilmäisiä ja yksisilmäisiä.

Pelaaja joka saa ensimmäisenä kaksi 4 tapin sekvenssiä voittaa pelin.

PELIN LOPPU:

Kaksi risteävää sekvenssiä voivat käyttää samaa tappia!
Pelaajat eivät saa keskustella siitä, mitä kortteja heillä on kädessä ellei näin ole sovittu  

sallittavaksi ennen pelin alkua.

HUOMIOI: 

Huomioi: Valmista sekvenssiä ei voi rikkoa.  Valmiin ketjun tappeja ei voi poistaa. Jos sinulla on kädessä 
kortti jota et voi pelata, voit ennen vuoroasi heittää sen pois ja nostaa uuden kortin.

Jätkät yhdellä 
silmällä antavat 
sinun poistaa 
jonkun vastustajan 
tapin (Mutta ei 
korvata sitä)

Jätkät kahdella 
silmällä ovat 
jokereita: Ne 
antavat sinun 
pelata tapin 
vapaaseen 
ruutuun mihin 
tahansa 
pelilaudalla
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VAROITUS! Ei sovellu alle 3-vuotiaille. Tukehtumisvaara, sisältää pieniä osia joita voi niellä. Säästä tämä tieto tulevaisuuden 
varalle. Värit ja komponentit, voivat poiketa esitetystä. 
Made in China
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Sætter du din pind eller blokerer din modstander? Forsøger du at få dit hold til at vinde eller satser du på din modstander?  
Sequence er et spændende spil, der har solgt millioner af kopier i hele verden. Nu er det din tur til at spille… du holder kortene!

Indhold: 1 spilleplade, 52 Sequence-kort, 2 hjælpekort, 50 pinde (25 gule, 25 røde), regelhæfte

Ska du jobba på din serie eller blockera din motståndare? Ska du försöka få ditt lag att vinna eller räknar du med dina motståndare? 
Sequence är ett spännande spel med flera miljoner sålda exemplar över hela världen. Nu är det din tur att spela att din kort väl!

Innehåll: 1 spelbräde, 52 Sequence-kort, 2 hjälpkort, 50 peggar (25 gula, 25 röda), regelhäfte

Plasserer du dine sjetonger eller velger du heller å blokkere motstanderen din? Kom din motstander i forkjøpet og legg ned dine sekvenser for å 
vinne. Sequence er et spennende spill med flere millioner solgte eksemplarer verden rundt. Nå er det din tur til å spille... Og du holder alle kortene!

Innhold: 1 Spillbrett, 52 Sequence-kort, 2 Påminnelseskort, 50 sjetonger (25 gule, 25 røde), Regelhefte

Järjestätkö omia pelimerkkejäsi vai estätkö vastustajaasi? Yritätkö saada joukkueesi voittamaan vai luotatko vastustajiesi häiritsemiseen? 
Sequence on jännittävä peli, jota on myyty miljoonia kappaleita maailmanlaajuisesti. Nyt on sinun vuorosi pelata... Ole korttiesi arvoinen!

Sisältö: 1 pelilauta, 52 Sequence-korttia, 2 apukorttia, 50 tappia (25 keltaista, 25 punaista), sääntökirja
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