Solitaire
Spelet går ut på att få så få antal pjäser kvar som möjligt.
- Utmana dig själv och dina vänner!
1. Placera samtliga pjäser på spelplanen och lämna en tom lucka i mitten.
2. Hoppa över en pjäs med en annan till en angränsande tom lucka, det kan ske både
vertikalt och horisontalt.
Varje pjäs man ”hoppar över” plockas bort. (målet är att få bort så många pjäser som
möjligt)
3. Spelet är slut när du inte längre kan ”Hoppa över” några fler spelpjäser.

Solitaire
Spillet går ud på at have så få brikker tilbage som muligt.
- Udfordr dig selv og dine venner!
1. Placer samtlige brikker på spillepladen, og lad et felt stå tomt i midten.
2. Tag en brik, og hop over en anden brik, så du lander på et tomt felt ved siden af. Du kan
hoppe både lodret og vandret.
De brikker, man "hopper over", fjernes (målet er at fjerne så mange brikker som muligt).
3. Spillet er slut, når du ikke længere kan ”hoppe over” flere spillebrikker.

	
  	
  
Dam
Spillet går ut på å få så få spillebrikker igjen som mulig.
- Utfordre deg selv og vennene dine!
1. Plasser alle brikkene på spillebrettet og la det være en tom luke i midten.
2. Hopp over en brikke med en annen til en tilgrensende tom luke, det kan skje både
vertikalt og horisontalt.
Hver brikke man «hopper over» plukkes bort (målet er å få bort så mange brikker som
mulig).
3. Spillet er slutt når du ikke lenger kan «hoppe over» noen flere brikker.

Solitaire
Pelin tarkoituksena on päästä eroon niin monesta pelinappulasta kuin mahdollista.
- Haasta itsesi ja ystäväsi!
1. Laita kaikki nappulat pelilaudalle. Jätä pelilaudan keskimmäinen kohta tyhjäksi.
2. Hyppää pelinappulalla toisen nappulan yli vapaaseen tyhjään kohtaan laudalla.
Nappulan yli voi hypätä vaakasuoraan tai pystysuoraan. Nappula, jonka yli on hypätty,
poistetaan pelistä. Tarkoitus on saada pelistä pois mahdollisimman monta nappulaa.
3. Peli päättyy, kun minkään nappulan yli ei enää voi hypätä.

Solitaire
The aim of the game is to have as few pieces left as possible.
- Challenge yourself and your friends!
1. Place all of the pieces on the board and leave an empty space in the middle.
2. Move a piece by jumping over another one to an adjacent empty space. You can move
both vertically and horizontally.
Remove every piece you jump over. (The goal is to remove as many pieces as possible.)
3. The game is over when you can no longer jump over any more pieces.

Solitär
Ziel des Spiels ist es, so wenige Spielsteine wie möglich übrig zu behalten.
Spiele gegen Dich selbst und Deine Freunde!
1. Alle Spielsteine werden auf dem Spielfeld aufgestellt und das Feld in der Mitte
freigelassen.
2. Man springt mit einem Spielstein über einen anderen auf ein dahinterliegendes freies
Feld. Man kann senkrecht und waagerecht, aber nicht diagonal springen.
Die übersprungenen Spielsteine werden herausgenommen. (Ziel ist es, so viele Spielsteine
wie möglich vom Spielfeld zu entfernen)
3. Das Spiel ist beendet, wenn man über keine Spielsteine mehr springen kann.

	
  

