För 2–6 deltagare från 4 år
Innehåll
96 bildkort
Regelhäfte
Spelet i korthet
PIPPI MEMENTO går ut på att bilda par, dvs hitta
två kort med samma motiv. Vänd upp ett kort,
försök att hitta ett likadant i samma drag och
samla så många par som möjligt. Den spelare
som har flest par när bildkorten är slut vinner.
Spelförberedelser
Blanda alla korten och lägg dem med bildsidan
nedåt. Dra lott om vem som ska börja.
Spelstart
Ta upp ett kort från bordet och visa motivet för de
andra spelarna. Försök nu hitta dubbletten i
samma drag. Vänd upp ett nytt kort så att alla kan
se det. Har du gissat rätt och korten passar ihop,
får du behålla paret och försöka en gång till.
Passar bilderna inte ihop, ska du lägga tillbaka de
båda korten där de låg förut och turen går över till
nästa spelare.
Spelet fortsätter
Fortsätt att leta upp och para ihop de olika
bildkorten. Försök minnas var de olika korten
ligger på bordet tills det åter blir din tur.
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Spela med extra
PIPPI-kort (0m du vill) !
PIPPI-kortet betyder att spelaren får
extra hjälp av Pippi Långstrump.
När kortet används, får spelaren ett
extra drag.
Spelvariant 1: Låt ett eller flera Pippi-kort ingå
bland de utlagda korten på bordet. Den spelare
som vänder upp Pippi-kortet, får ett extra drag.
Extradraget sker direkt efter avslutat drag.
Spelaren får då vända upp två extra kort. Bildar
korten ett par, får spelaren göra ett nytt drag.
Använda Pippi-kort utgår ur spelet.
Spelvariant 2: Spelarna får ett eller flera Pippi-kort
att hålla på hand. Genom att lägga ut ett Pippikort efter avslutat drag, får spelaren ett extra drag.
Extradraget sker direkt efter avslutat drag.
Spelaren får då vända upp två extra kort. Bildar
korten ett par, får spelaren göra ett nytt drag.
Använda Pippi-kort utgår ur spelet.
Vem vinner?
Den som lyckas samla ihop flest par när alla
bildkorten är slut vinner spelet.

