
Triplex – spillevejledning

Neptun (spilles som Sorteper)
3-5 deltagere.

Kortene blandes og deles mellem spillerne. Tre kort med samme ord danner stik og må lægges ned. Heref-
ter trækker første spiller et kort fra uddeleren. Passer kortet til to kort på hånden, lægges stikket ned. Ellers 
beholder spilleren det nye kort på hånden. Næste spiller trækker et kort fra den, som lige har haft tur, og så 
fremdeles. 

Én spiller har Neptun fra starten. Det gælder om at komme af med dette kort. Den, som sidder tilbage med 
Neptun, har tabt, og spilleren med flest stik har vundet.

Variation: Hvis der er 3 eller 4 deltagere, kan man vælge at spille med færre kort, så der kun skal to til et stik.  

Trekort (spilles som Firkort)
3-5 deltagere.

Kortene blandes og deles mellem spillerne. Tre kort med samme ord danner stik og må lægges ned. Herefter 
spørger første spiller én af de andre. Man spørger efter et bestemt kort, som man mangler – fx: »Må jeg få din 
bakke, som betyder køre baglæns?« Har den adspurgte spiller kortet, afleveres det, og første spiller beholder 
sin tur. Der spørges videre indtil spilleren ikke kan få det kort, der efterspørges. Det er nu den sidst adspurgte 
spillers tur. Der fortsættes, til alle stik er dannet og lagt ned. Den, som har flest, har vundet.

Fisk
2-3 deltagere.

Kortene blandes, og hver spiller får 5 eller 4 kort. Resten lægges i en bunke. Tre kort med samme ord danner 
stik og må lægges ned.  Herefter spørger første spiller én af de andre. Man spørger efter de resterende kort 
i en kategori, man selv har – fx: »Må jeg få alle dine kolbe-kort?« Har den adspurgte spiller kort i kategorien, 
afleveres de, og første spiller beholder sin tur. Hvis ikke, svares med »Fisk!« Første spiller trækker et kort fra 
bunken, men mister sin tur til den, han har spurgt. Der spørges videre, til alle stik er dannet. Den, som har flest, 
har vundet.

Vendespil (Memory)
2-3 deltagere.

Kortene blandes og bredes ud på bordet med bagsiden opad. Første spiller vender tre kort. Hvis ordet på 
kortene er det samme, har spilleren fået et stik og må fortsætte. Ellers vendes kortene igen, så de ligger med 
bagsiden opad, og turen går videre til næste spiller. Når alle stik er dannet, er spillet slut. Den, som har flest, har 
vundet. 
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