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Intro
Ett enkelt helfestligt spel för 3 till 6 spelare.

Tänk dig att du är sugen på något kul under krogkvällen eller på din hemmafest. 
Då har vi spelet för dig! 

Stor Lek är ett spel som är både underhållande och enkelt. Allt du behöver göra är att samla ihop 
några vänner, släppa loss din fantasi och ditt stora ordförråd så är kvällen räddad.

Innehåll
60 spelkort

Förberedelser

1. Blanda korten i en hög och lägg dem med svarta sidan uppåt.

2. För 3 spelare: Lägg ut 12 kort bredvid varandra med vita sidan uppåt på ett 
bord(eller golv). Korten läggs ut i 3 rader med 4 kort i varje rad.

För 4 spelare: Lägg ut 15 kort bredvid varandra med vita sidan uppåt
Korten läggs ut i 3 rader med 5 kort i varje rad

För 5 spelare: Lägg ut 18 kort bredvid varandra med vita sidan uppåt.
Korten läggs ut i 3 rader med 6 kort i varje rad

För 6 spelare: Lägg ut 21 kort bredvid varandra med vita sidan uppåt.
Korten läggs ut i 3 rader med 7 kort i varje rad.

3. Resterande kort delas upp i lika många högar som antal spelare. Dessa läggs 
sedan med svarta sidan uppåt framför varje spelare.

Det spelar ingen roll om några av de 3 kort som ligger kvar på bordet bildar konstiga 
kombinationer.
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Överblick
Spelet går ut på att bli av med alla korten i sin korthög och hand genom att spela ut kort och lägga 
ihop dem med andra kort för att skapa sammansatta ord och skriva ihop särskrivningar.

Varje spelare har en egen korthög framför sig samt en korthand vilken hålls dold för de andra 
spelarna. Korthanden skall i början av varje spelares tur alltid bestå av minst 3 kort.

Man vinner spelet genom att bli av med alla sina kort.

Spelplan
Det går ej att spela ut kort utanför bordskanten alternativt väggen om man spelar på ett golv. 
Därför är det enklare att spela på ett stort bord eller mitt på golvet.

Startfas
Den yngste spelaren eller spelaren som förlorade förra omgången börjar spelet med att välja ett av 
spelkorten som ligger på bordet och ta upp det till sin hand. Efter det fortsätter varje spelare i 
medsols ordning att ta ett kort upp till sin spelhand tills det bara ligger 3 kort kvar på bordet.

Spelfas

Spelarens tur

Spelaren som började ta upp kort börjar nu den första turen genom att lägga ut ett av korten han 
har på hand på bordet.

● Kortet måste läggas mot en annat kort så att orden på dess sidor tillsammans bildar 
sammansatta ord.

● Kortet måste passa in mot alla sidor det hamnar mot.

● Om spelaren lyckas lägga ut sitt kort så får han nu möjlighet att lägga ut alla kort på 
hand om han kan. Dock måste korten ligga mot det första kortet som man precis la 
ut. 

Spelaren avslutar sin tur genom att ta upp kort på handen så att han har minst 3 kort. Har han 3 
kort eller mer tar han ej upp något kort.

Därefter så är det näste spelares tur i medsols ordning. Näste spelares tur fortgår likt den förste 
spelarens. 
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Att passa

Om spelaren inte kan lägga ut något kort får han säga ”Pass”. Sedan måste han ta upp ett kort 
från sin hög till handen. Om man har slut på kort i sin hög så tar man ett kort från den som har 
mest i sin hög. Har flera spelare lika många kort i sin hög så väljer man själv vilken av dessa 
spelares hög man vill ta ett kort ifrån. Har ingen spelare kort i sin hög tar man ett kort ifrån den 
spelare som har mest kort på hand. 

Specialregel: Sär skrivning

På alla kort finns en särskrivning i röd text med en förklarande bild.  Om man parar ihop de ord 
som beskriver bilden när man lägger ut ett av korten skall man ge bort ett av sina egna kort från 
handen till valfri motspelares hand. Om man ej har något kort kvar på handen får man kan man ej 
ge något kort till en motspelare.

Man får även para ihop ett kort från handen med ett särkskrivningskort som redan ligger på bordet. 
Detta ger samma effekt som om man hade spelat särskrivningskortet från sin hand.

Spelet slut
När en spelare blivit av med alla sina kort från sin egen hög och hand så har den vunnit.

Sär skrivningar

● Orden godkänns gemensamt av spelarna. 

● Endast ord som används i verkliga livet skall godkännas.

● Svåra kombinationer måste motiveras väl för att godkännas.

Speltips

● Försök att hitta ordkombinationer som gör att du kan bli av med så många kort som möjligt 
på din hand.

● Använd specialregeln för att ge bort kort.

● Ibland kan det vara bättre att ge bort sitt sista kort än att spela ut det på bordet.

Om spelet
Kortspelet STOR LEK utformades och tillverkades under perioden 2007-10-01 – 2007-10-04 av 
fem studenter på Academedia Master KY-linje Projektledning inriktning Spel.

Dessa var:  Erik Allértz, Daniel Gustavsson, Peter Ingefjord, Petter Karlsson och Alexander 
Paunovic.
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