
Dunderkul spel för 2-4 spelare, från 5 år

BAMSEs HONUNGS-JAKT är ett spännande och annorlunda spel. 
Du pusslar varje gång ihop en ny spelplan med Bamse, Skalman, 
Lille Skutt, Farmor och Vargen. Det gäller att samla så många 
honungsburkar som möjligt. Bamses vänner hjälper dig, men se upp 
för Vargen! Han försöker lura av dig dina burkar. Vinnare blir den 
som har flest honungsburkar när spelet är slut.

Innehåll
4 spelpjäser 
56 pusselbrickor av trä 
144 spelkort
1 stor tärning av trä
Spelregler

Spelregler



Innan du börjar spela
Sortera korten i 5 högar, en hög för Skalman, en för Lille Skutt, 
en för Farmor, en för Vargen och en med dunderhonungsburkar. 
Det finns 8 kort med Skalman, 8 kort med Lille Skutt, 8 kort med 
Farmor, 14 kort med Vargen och 106 kort med honungsburkar. 
Lägg korten i de olika högarna med bildsidan upp. 

Innan spelet börjar lägger ni startbrickan (med grön punkt) och 
målbrickan (med röd punkt) åt sidan. Resten av pusselbrickorna 
lägger ni upp och ner på bordet. Sedan får varje spelare 8 kort  
med honungsburkar.

Spelarna kastar tärningen var sin gång. Den som får högst börjar.



Så här bygger du spelplanen
Börja med att lägga ut den gröna startbrickan. Sedan kastar 
varje spelare i tur och ordning tärningen och lägger ut så många 
pusselbrickor som tärningen visar. Ni lägger pusselbrickorna efter 
startbrickan i den ordning som ni tar upp dem. 

Ni kan lägga brickorna i vilket mönster som helst. 
Så här till exempel:

Den spelare som lägger ut den sista pusselbrickan får 5 extra 
honungsburkar. För att du ska få lägga den sista brickan, måste 
du få upp lika många prickar på tärningen som det finns brickor 
kvar. Kan du inte det, får nästa spelare i tur försöka.  
Lägg till sist ut den röda målbrickan.



Nu kan honungsjakten börja!
Spelarna ställer sina pjäser på startbrickan och turas om att 
kasta tärningen. Ni flyttar det antal steg som tärningen visar.

Varje gång som du hamnar på en bricka med Skalman, Lille Skutt, 
Farmor eller Vargen på, tar du upp ett kort och läser vad det står 
på baksidan av kortet. Sedan lägger du tillbaka kortet underst i 
samma hög.

Om du hamnar på en BAMSE-bricka står du bara lugnt kvar.

Hamnar du på en bricka med en honungsburk, får du ta så många 
burkar som det står på brickan. 

För att gå i mål måste du få lika många prickar på tärningen, som 
du har brickor kvar att gå. Den förste spelaren i mål får 5 burkar. 
Tvåan får 3 burkar, trean får 2 burkar och fyran får 1 burk. 

När alla har gått i mål, räknar varje spelare sina burkar. Den som 
har flest honungsburkar har vunnit.

LYCKA TILL!
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