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1787809 Solitaire af træ 

Tak fordi du har valgt et Sport-Thieme produkt! 

For at sikre, at du får allermest ud af spillet, bør denne vejledning læses grundigt igennem, før spillet tages i 

brug. Kontakt os gerne ved spørgsmål. 

Stort Solitaire af træ 

Det traditionelle solitaire-spil leveres her i en usædvanlig stor udgave. Det kan anvendes ved både motorik-

træning og ved kognitiv træning. Selve brættet måler 58x58 cm. Brikkerne har en diameter på 5 cm. og 

højde på 8 cm. 

Spillevejledning: 

Start med at sætte alle brikkerne i hullerne i brættet. Hullet i midten skal dog være tomt. Nu kan man 

springe over en brik, men kun hvis der på den anden side af brikken er et tomt hul. Man må kun springe 

lodret og vandret – altså ikke diagonalt. Alle oversprungne brikker fjernes efterhånden, som de springes 

over. De brikker som står tilbage på brættet (som man ikke kan komme til at springe over) – tæller som 

minuspoints. 

Målet er så let og så hurtigt som muligt at springe over brikkerne, og ende med kun at have en eneste brik 

tilbage. De rigtig dygtige kan sørge for, at denne sidste brik står præcist i hullet i midten af brættet (som fra 

starten var tomt). 

Hjernegymnastik: 

Brikkerne placeres som før og det midterste hul lades frit. Brikkerne nummereres nu fra nederste venstre 

hjørne til øverste højre hjørne, række for række. En makker giver så besked, om hvor en brik skal ”hoppe” 

hen f.eks. ”fra 15 til 17”. Nu kan så nr. 16 fjernes. På skift giver man nu ordre til, hvilken brik der skal flyttes 

og hvorhen, så længe det er muligt. Hvis man er heldig, ender spillet med at en brik er tilbage i midten af 

brættet. 

Billede 1 Billede 2 

De samme regler gælder naturligvis også for Solitaire-spil købt andre steder.  

Ikke egnet til børn under 3 år ! 
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