
INHOUD    

- 1 uitwisbaar tekenbord,

- 1 TekenNeus bril met
  elastische hoofdband,

- 2 opzetstukken voor markeerstift,

DOEL VAN HET SPEL

Teken (met je neus!) de woorden op het bord die op de kaarten 
vermeld staan, zodat de andere spelers ze kunnen raden.

SPELVOORBEREIDING

• Bevestig de markeerstift (al dan niet met behulp van de 
meegeleverde opzetstukken) en de hoofdband aan de bril.

Let op: als de meegeleverde markeerstift op is, kan je jouw eigen 
(uitwisbare!) markeerstift gebruiken. 

Is de diameter van jouw eigen markeerstift kleiner dan de bijgeleverde 
stift, dan kun je de meegeleverde opzetstukken gebruiken om de 
markeerstift goed op de bril te bevestigen.

• De spelers beslissen samen met welke kant van de kaart ze 
gaan spelen (gele of oranje kant).

• Elke speler kiest een kaart en houdt deze bij zich. Zorg ervoor 
dat de andere spelers de gekozen kant van jouw kaart niet 
kunnen zien.

HET SPEL SPELEN
• De jongste speler mag beginnen.

• Steek je kaart in de daarvoor bestemde gleuf bovenaan het 
bord, zodat alleen jij de kant kan zien die je gaat tekenen. Zet de 
bril met de markeerstift op je neus.

• Houd het bord voor je en teken met je neus het eerste van de 
5 voorwerpen op de kaart. De andere spelers moeten nu 
proberen als eerste te raden wat er wordt getekend.

Opmerking: woorden en cijfers zijn niet toegestaan, tenzij ze 
voorkomen op het voorwerp dat je aan het tekenen bent. 
Bijvoorbeeld: als je een klok tekent, mag je de cijfers 1 tot en met 12 op 
de wijzerplaat tekenen.

• Je tekent verder totdat het voorwerp wordt geraden door een 
van de andere spelers, of totdat jij of de andere spelers het 
opgeven.

• Tijdens je beurt mag je jouw tekening op elk moment 
uitwissen en opnieuw beginnen.

• Zowel jij als degene die het woord als eerste heeft geraden, 
krijgen een punt (gebruik potlood en papier om de punten bij te 
houden).

• Zodra een woord is geraden, veeg je jouw tekening van het 
bord om het volgende voorwerp op de lijst te tekenen.

• Je gaat door totdat alle 5 woorden op jouw kaart zijn geraden 
of totdat iedereen heeft opgegeven.

• Vervolgens is het de beurt aan de speler links van je om de bril 
op te zetten en de 5 voorwerpen op het bord te tekenen.

• Het spel gaat door totdat alle spelers de woorden hebben 
getekend die op de door hen gekozen kaart staan.

DE WINNAAR

Diegene die aan het einde van het spel de meeste punten heeft 
gescoord, is de winnaar!

SPELVARIANT: SPEEL IN TEAMS
Bij meer dan 4 spelers is het mogelijk om in teams te spelen.

Het spel speelt zich af zoals hierboven aangegeven, maar dan 
binnen een beperkte tijd.

Stel hiervoor een stopwatch in op 60 seconden.

Elk team kiest een speler die de 5 objecten op de kaart moet 
gaan tekenen. Zijn of haar teamgenoten hebben vervolgens 60 
seconden om de meeste woorden te raden.

Het team scoort 1 punt voor ieder goed antwoord.

Na de 60 seconden gaat het spel over naar het andere team.

Het team dat de meeste voorwerpen raadt na een afgesproken 
aantal beurten (= aantal kaarten), wint!

- 1 markeerstift, 

- 45 kaarten
  (90 lijstjes met 5 woorden), 

- 1 bordwisser.

Spelregels
3 of meer spelers

vanaf 7 jaar

Deze adviezen bewaren.

• Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement. Nous vous conseillons 
de conserver cet emballage pour référence ultérieure. Photos non contractuelles. Les couleurs et les formes de ce produit 
peuvent différer de celles représentées sur l'emballage. Fabriqué en R.P.C. 

• Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen die afgebroken en ingeslikt 
kunnen worden. De doos bewaren voor verdere referenties. Afeeldingen niet contractueel verbonden. Geproduceerd in China. 

• Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Bitte Verpackung auewahren, da sie 
wichtige Informationen enthält. Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. Hergestellt in China.
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