
ROODGROENPAARS

ROODBLAUW

• De speler die als eerste de juiste 
combinatie heeft gemaakt, roept  « HOT 
POP! » en legt één hand op de kaart. Hij 
wint de kaart en legt deze voor zich neer.

• De winnende speler kiest een dop uit zijn 
combinatie en plakt die op zijn masker. Eens 
de dop op je masker plakt, zie je niet meer 
welke kleur dit was. Onthoud dus goed waar 
je iedere dop hebt geplakt!

• De winnende speler draait een nieuwe 
kaart om en het spel gaat verder.

Inhoud:
Belangrijk:
Voor een spel met 3 spelers, worden er 
slechts 10 doppen gebruikt (2 van 
iedere kleur) en 16 kaarten.

• Dopkaarten: 
maak de doppencombinatie 
van de kaart. Respecteer 
hierbij zowel de kleuren als 
de volgorde van de kleuren.

Doel van het spel:
Wees de eerste speler die vier kaarten wint.

Voorbereiding:
• Iedere speler kiest een bril en maakt hem vast 
aan de achterkant van zijn hoofd met de plastic 
pinnetjes.
Opmerking: De bril moet goed aangespannen 
worden, zodat er zo weinig mogelijk ruimte is 
tussen je hoofd en de plastic band.

• Bevestig het 
masker op de bril: 
maak het haakje aan 
de zijkant van de bril 
los, steek de elastiek 
erdoor en bevestig 
het haakje weer (zie 
fig. 1).

• Schuif de elastiek 
van het masker ook  
onder het haakje 
aan de achterkant 
van de bril om het 
masker goed op 
zijn plek te houden 
(zie Fig. 2 en 3).

• Schud de 16 
kaarten en leg ze 

omgekeerd in het midden van de tafel.

• Leg de 15 doppen verspreid op de tafel 
zodat alle spelers er aan kunnen.

• Als een speler een dop in een verkeerde 
kleur van zijn eigen masker trekt, zet hij deze 
gewoon terug.  

• Als een grijpgrage speler een verkeerde 
dop van het masker van een tegenspeler 
trekt, wordt de dop terug op de tafel 
gelegd. 

De winnaar:
Win het spel door als eerste 4 kaarten te 
winnen.

De kaarten:
Er zijn 3 soorten kaarten:

4 gekke brillen* 4 maskers
15 doppen (3 blauwe, 3 gele, 
3 paarse, 3 rode en 3 groene)16 kaarten

Het spel is klaar, hou je klaar om te grijpen!

Verloop van het spel:
• Een van de spelers draait de bovenste 
kaart van de stapel om zodat alle spelers de 
kaart kunnen zien.

• Iedereen grijpt nu zo snel mogelijk de 
juiste kleur doppen om de combinatie op de 
kaart te maken.

Opmerkingen: 
- De spelers mogen maar één hand gebruiken 
voor het grijpen en moeten de doppen één voor 
één nemen.
- Als een speler zich vergist, legt hij de doppen 
terug op de tafel en herbegint hij.• Tekstkaarten: 

maak de doppencombinatie 
van de kaart. Respecteer 
hierbij zowel de kleuren als 
de volgorde van de kleuren.

• Strikkaarten: 
maak de doppencombinatie 
van de kaart. Respecteer hierbij 
de betekenis van de tekst en 
laat je niet van de wijs brengen 
door de tekstkleur.

Fig. 1

Opgelet!
De jacht op de doppen wordt nu echt 
te gek, want hoe meer rondes je 
speelt, hoe minder doppen er op de 
tafel liggen. Grijp de doppen van de 
maskers van je tegenspelers, of trek 
een dop van je eigen masker om de 
juiste combinaties te blijven maken.  

Spelregel
3 tot 4 spelers

Vanaf 8 jaar

*De gekke brillen zijn rasterbrillen. Het raster zorgt ervoor dat spelers die normaal een bril op sterkte dragen,
  kunnen meespelen zonder bril en nog steeds voldoende scherp zien. Opgelet: het gebruik van een rasterbril 
  zal onvoldoende werken bij een afwijking van -6 of sterker. 
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Opgelet!
De jacht op de doppen wordt nu echt 
te gek, want hoe meer rondes je 
speelt, hoe minder doppen er op de 
tafel liggen. Grijp de doppen van de 
maskers van je tegenspelers, of trek 
een dop van je eigen masker om de 
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• Waarschuwing ! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. 
Bevat kleine onderdelen die afgebroken en ingeslikt kunnen worden. Deze 
adviezen bewaren voor eventuele correspondentie. Afbeelding niet 
contractueel verbonden. De kleuren en vormen van het product kunnen 
afwijken van de afbeelding voorgesteld op de verpakking. Geproduceerd 
in China. 
• Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car ce 
produit contient des éléments de petite dimension pouvant être absorbés. 
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 Chine.
• Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr 
durch Kleinteile. Bewahren Sie die Verpackung auf, um die Anleitungen 
jederzeit einsehen zu können. Unverbindliche Fotos. Hergestellt in China.
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