Fyra i rad
Spelet går ut på att först placera fyra pjäser i rad. Raden kan vara både vågrät, lodrät eller diagonal.
1. Välj figur.
2. Öppna spelet genom att första spelaren placerar en pjäs på valfri cirkel.
3. Spelarna turas därefter om att placera 1 pjäs per drag.
Kan även spelas som ett traditionellt ”stående” fyra i rad dvs där pjäserna varje gång placeras i lägsta
tomma cirkeln.

Fire på række
Spillet går ud på først at få placeret fire brikker på række. Rækken kan være både vandret, lodret
eller diagonal.
1. Vælg en figur.
2. Start spillet ved, at den første spiller placerer en brik på en valgfri cirkel.
3. Spillerne skiftes derefter til at placere 1 brik ad gangen.
Kan også spilles som et traditionelt stående ”fire på række”, dvs., hvor brikkerne hver gang placeres i laveste
tomme cirkel.

Fire på rad
Spillet går ut på å være den som først får fire brikker på rad. Raden kan være både vannrett, loddrett
og diagonal.
1. Velg figur.
2. Åpne spillet ved at den første spilleren plasserer en brikke på valgfri sirkel.
3. Spillerne bytter deretter på å plassere en brikke per trekk.
Kan også spilles som et tradisjonelt stående «fire på rad», dvs. at spillerne hver gang plasseres i den laveste
tomme sirkelen.

Neljän suora
Pelin tarkoituksena on saada ensimmäisenä neljä nappulaa riviin. Rivi voi olla pystyyn, vaakaan tai
vinottain.
1. Valitse pelihahmo.
2. Ensimmäinen pelaaja asettaa yhden pelinappulan valitsemaansa ympyrään.
3. Pelaajat laittavat vuorotellen aina yhden nappulan pelilaudalle.
Peliä voi pelata myös perinteiseen tapaan, jossa pelinappula laitetaan aina alimpaan tyhjään ympyrään.

Four in a row
The winner is the first person to place four of their pieces in a row. The row can be horizontal, vertical
or diagonal.
1. Choose a character.
2. The first player starts the game by placing a piece on any of the circles on the board.
3. The players then take turns to place 1 piece on the board, every time they have a turn.
The game can also be played as a traditional, standing “four in a row” game, i.e. the pieces are always placed
in the lowest empty circle.

Vier gewinnt
Ziel des Spiels ist es, als Erster vier eigene Spielsteine in einer Reihe zu platzieren. Diese Reihe kann
waagerecht, senkrecht oder diagonal sein.
1. Jeder wählt eine Figur.
2. Das Spiel wird begonnen, indem der erste Spieler einen Spielstein auf einen beliebigen Kreis legt.
3. Die Spieler wechseln sich ab und legen bei jedem Zug jeweils einen Spielstein aus.
Kann auch als traditionelles, aufrecht stehendes „Vier gewinnt” gespielt werden, indem die Spielsteine
jeweils auf dem am tiefsten gelegenen leeren Kreis abgelegt werden.

