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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.
Onder licentie van DRUMOND INTERNATIONAL Pte.
©2018 MEGARIGHTS. Alle rechten voorbehouden.

Verdeeld in Nederland en België door MGBI
Rue des Colonies 11, 1 000 Brussel.

SPELREGELS
2 teams, vanaf 7 jaar

INHOUD: 
2 potjes gekleurde boetseerklei, 1 stempel, 
50 kaarten.

DOEL VAN HET SPEL
Wees het eerste team om het woord dat je 
teamgenoot boetseert te raden en steel een 
stukje klei van het andere team. 

VOORBEREIDING
Maak een geel team en een blauw team. Neem 
de klei van je teamkleur en zet de stempel in het 
midden. Elk team kiest welke speler als eerste zal 
boetseren. Daarna boetseren de teamgenoten 
om beurten. Spreek op voorhand af of uitbeelden 
met de klei (vb. een vliegtuig laten vliegen; de klei 
als een armband om je pols leggen,…) ook mag.
Geluiden zijn nooit toegestaan. Gebaren en acties 
zonder gebruik te maken van de figuur ook niet. 

KAARTEN
Er zijn twee soorten kaarten, die allemaal door 
elkaar geschud worden:
Kaarten met één woord: De boetseerders van 
beide teams boetseren hetzelfde woord. Het team 
dat het woord als eerste raadt, wint de ronde.
Kaarten met 2 woorden: De boetseerders 
boetseren het woord in hun teamkleur. Het team 
van de boetseerder wint als hun woord als eerste 
wordt geraden, dus ook als het andere team dit 
correct raadt!

EEN RONDE SPELEN
De boetseerders nemen de bovenste kaart, kijken 
welk woord ze zullen boetseren en rollen hun klei in 
een bal. Eén van de teamgenoten roept “Go” en de 
boetseerders starten tegelijk. De teamgenoten 
proberen te raden, de boetseerders mogen enkel 
“ja” of “nee” zeggen. Het team wint een ronde 
wanneer het woord correct wordt geraden. Het 
winnende team mag klei stelen van het andere team 
met de stempel. De gestolen klei wordt terug in het 
potje gedaan. 
Gebruik van de stempel: Rol de kei in een bal en trek 
de stempel helemaal uit. Duw de stempel door de bal, 
en duw daarna de steel naar beneden om het stukje 
klei uit de vorm te halen.

HET SPEL WINNEN
Wanneer een team geen klei meer over heeft, 
wint het andere team een set. Het team dat als 
eerste 3 sets heeft gewonnen, wint het spel.

Onderhoud, voorzorgen en schoonmaak
- Zet het deksel altijd goed terug op de potjes en 
bewaar ze op een droge plek. Voeg enkel water toe 
als de klei is uitgedroogd. Doe dit per druppel.
- Was je handen na het spelen. De klei is niet giftig, 
maar niet bestemd voor consumptie. Bevat mogelijk 
tarwe.
- In geval van vlekken: laat de klei uitdrogen en 
verwijder hem met een borstel. Gebruik indien nodig 
koud water en zachte zeep (nooit warm water!).

HAVE
FUN!


