Hurtig Matematik
Addition (Plus)
Formålet med spillet er simpelthen at være den første
spiller til at kassere alle sine kort ved at matche
forskellige plus så hurtigt som muligt!

Spillets regler
Den der skal starte spillet vender den øverste
resultatkort så man kan se resultat tallet.
Når resultat tallet er lagt, så starter selve kampen.

Spillets dele
50 Resultatkort (eksempel: 23)
50 Regnestykkekort (eksempel: 6+17)
4 Jokerkort (smiley).
4 Snydtkort (smiley der række tunge).
1 Vejledning.

Klargøring af spillet
Resultatkort og regnestykkekort skal være i hver
deres bunke.
Resultatkort sammen med jokerkort og snydtkort skal
blandes godt sammen.
Regnestykkekort skal blandes godt sammen.
Resultatkortene ligge midt på bordet med bundet
øverst (så man ikke kan se resultatet)
Hver spiller skal have 10 regnestykkekort. Disse skal
vendes op, så alle kan se regnestykket.
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Hvert spiller ser på sine regnestykkekort og ser om
der er en match til resultatet.
Så tager man resultatkortet og tager sin
regnestykkekort væk. Derved har man så ét kort
mindre.
Er der to der har samme regnestykkekort der kan
bruge resultatkortets tal, så er det den hurtigste til at
tage kortet der får den.
Hvis den der vender resultatkortet får en Jokerkort, så
skal spilleren vælge et af sine kort og fjerne den. Så er
det den næste spillers tur.
Hvis den der vender resultatkortet får en Snydtkort, så
skal spilleren få et kort af den forrige spiller
(afhængig af spillets retning). Giveren bestemmer
selv, hvilket kort der skal afleveres. Så er det den
næste spillers tur.
Hvis der ikke er nogen der har match til
resultatkortets tal, så er det den næste spillers tur.
Der spilles enten mod eller med urets retning. Dette
skal være aftalt før start af spillet.
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