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Sjörövarormar och Stegar & Fia 
 
Innehåll: 
1 dubbelsidig spelplatta , 16 brickor, 4 spelpjäser, 1 tärning, 1 tärningsbägare 

 
SJÖRÖVARORMAR OCH STEGAR 

Syfte 

Att undvika ormarna och nå fram till mål. 

Hur man spelar 

• Spelarna väljer en bricka och placerar den på startrutan. Den yngsta spelaren börjar med att kasta 

tärningen och flytta lika många steg som tärningen visar. Spelet går vidare till nästa spelare. 

• Om en spelare hamnar på en ruta som är längst ned på en stege, måste brickan flyttas upp till den 

översta tvärpinnen på stegen innan spelet går vidare till nästa person. 

• Om en spelare hamnar på en ruta med ett ormhuvud, måste brickan flyttas till rutan längst ner  

på ormen, innan spelet går vidare till nästa person. 

• Spelet är slut när en spelare har nått fram till mål. Spelarna måste kasta exakt rätt siffra för att nå 

mål. 

Vinnare 

Vinnaren är den spelare som först når fram till mål. 

 
SJÖRÖVAR-FIA 

Syfte 

Att bli den spelare som först flyttar alla sina färgade spelpjäser runt banan på plattan in till den 

matchande skatten i mitten. Blå spelpjäser måste flyttas till penningpåsen, röda spelpjäser till 

skattkistan, gröna spelpjäser till smyckena och gula spelpjäser till kronan. 

Hur man spelar 

• Spelarna väljer var och en sin färg och placerar sina fyra spelpjäser i startboet  i samma färg. 

• Den yngsta spelaren börjar med att kasta tärningen och försöker få en sexa. Spelarna måste slå 

en sexa för att få flytta ut en spelpjäs ur startboet och ut på startrutan på banan. OBS! Mycket unga 

spelare behöver inte slå en sexa för att få börja. 

• Spelarna kan ha mer än en spelpjäs på gång runt banan samtidigt men måste alltid slå en sexa 

innan de får flytta en spelpjäs ut ur startboet. 

• När spelpjäserna väl är ute på banan, turas spelarna om att kasta tärningen och flytta en av sina 

pjäser lika många steg som tärningen visar. 

• Om en spelares pjäs hamnar i samma ruta eller ovanpå en annan spelares pjäs, flyttas den undre 

pjäsen tillbaka till den spelarens startbo och kan bara vara med i spelet igen när den spelaren slår 

en sexa. 

• När en spelares pjäs nått nästan runt hela plattan, flyttas den utmed den färgade pilen fram till 

skatten i mitten. Skatten kan bara nås genom att man kastar exakt siffra. Om det t ex återstår tre 

rutor och spelaren slår en fyra, måste spelaren vänta till nästa tur eller flytta på en annan spelpjäs, 

om det går. 

Vinnare 

Vinnaren är den person som först får fram alla sina fyra spelpjäser till skatten. 
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