
AANTAL SPELERS
Twee of meer.

VOORBEREIDING VAN HET SPEL
Kiep de houten kist met de hele inhoud 
in het midden van de tafel: Elke speler 
plaatst voor zich een basis.

BEGIN EN DOEL VAN HET SPEL
Er wordt een speler gekozen die begint. 
Doel van het spel is het bouwen van een 
muurtje van 4 op elkaar geplaatste rijen 
steentjes die precies passen op de lengte 
van de basis. Je maakt hierbij gebruik 
van de elementen die de gooi van de 
dobbelsteen aangeeft.

HOE WORDT HET SPEL GESPEELD?
Indien er  meer dan twee spelers zijn 
wordt er met de klok mee gespeeld. 
Om de beurt wordt door de speler de 
dobbelsteen gegooid en wordt er vanuit 
het midden van de tafel het element 
gekozen die de dobbelsteen aanduidt.
Het verkregen stuk moet direct gebruikt 
worden op de basis en mag eenmaal 
geplaatst niet meer worden verschoven. 
Het is dus het beste om te beginnen aan 
één van de uiteinden van de basis.
Elke horizontale rij stenen moet eerst 
helemaal compleet worden aangevuld 
alvorens er met de volgende rij boven 
op de eerste kan worden begonnen; als 
het laatste steentje niet past, neemt 
de speler geen steen uit het midden en 
slaat de speler een rondje over.
De speler mag niet verder totdat de 
dobbelsteen het juiste symbool aangeeft 
met een steentje van het juiste formaat.
Alle elementen die worden verkregen 
moeten meteen worden gebruikt.

DE SYMBOLEN OP DE DOBBELSTEEN

 MATTO - er wordt een groot
 baksteentje gepakt.

 HALF MATTO - er wordt een
 middelgroot baksteentje 

gepakt.

 MINI MATTO - er wordt een klei
 baksteentje gepakt.

 HOUT - er wordt een een balkje
 hout gepakt naar keuze.

 JOLLY - er wordt van ieder 
 steentje één gepakt; één grote, 

 één middelgrote en één kleine.
 
 BOEF - er wordt een steentje of
  houten balkje gestolen, naar 
 keuze van een andere speler.

DE SPELREGELS
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