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Prinsesse Minas
juvelspil
Et funklende spil for 2 til 4 prinsesser mellem 4 og 99.
Forfatter:
Miriam Koser
Illustrationer: Janina Görrissen
Spilletid:
10-15 min.
Om kun få dage vil det store Blomsterbal blive afholdt på Eventyrslottet. Alle prinsesserne håber på at være den smukkeste og
have de mest værdifulde og funklende juveler om halsen. Men
ædelstenene er rodet sammen i smykkeskrinet. Hvilken prinsesse
har den bedste hukommelse og kan tråde sin amulethalskæde med
flest matchende juveler? Hun vil komme til Blomsterballet iført den
længste og mest betagende halskæde!

Indhold
4 amuletter
4 snore/bånd (halskæde)
36 juvelbrikker i 4 forskellige former,
		 inkl. 4 sorte, værdiløse stenbrikker
1 sæt spilleregler
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Før det første spil, sættes en amulet på midten af hvert band
med en løkke:

Forberedelse
Hver spiller modtager en amulethalskæde. Overskydende halskæder
lægges tilbage i spillets æske. Juvelbrikkerne blandes og lægges
med billedsiden nedad på midten af bordet.

Sådan spilles
Spillet går i urets retning. Den prinsesse, som nyligst har danset
starter ved at vende to brikker med samme form.
• Har juvelerne samme farve?
Tag det matchende par og før en brik på halskæden –
én på hver side af amuletten.
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• Har juvelerne forskellige farver, eller er en af dem en
værdiløs, sort sten?
	Vend de to brikker igen når alle spillere har set dem. Nu er det
næste spillers tur.

Spillets afslutning
Spillet slutter når alle juvelparrene er blevet fundet og kun de fire
sorte, værdiløse sten ligger tilbage på bordet. Dernæst tæller alle
spillere antallet af ædelstene på deres amulethalskæder. Den prinsesse med flest juveler vinder og er dagens mest pyntede prinsesse
til ballet. Hvis det står lige mellem to spillere deles triumfen!
Forsimplet version:
for en mere simpel version af spillet, fjern de sorte sten og følg de
almindelige spillerregler.
Tip:
lav ’ægte’ smykker ved at binde enderne sammen. Små prinsesser
kan dyrke deres royale fantasier ved at lave deres egne halskæder
med juveler sammensat i mange forskellige kombinationer.
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Opfinder for børn

Baby &
småbørn

Børn forstår verden gennem leg.
HABA hjælper dem på vej med
leg og egetøj, som vækker deres
nysgerrighed, med fantasifulde
møbler, tilbehør, smykker, gaver
og meget andet. For små opdagere
behøver store idéer.
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Kuglebane
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