
Spelregler
Tankbilen är precis på väg att köra ut från gården, full med mjölk. Bonden står och vinkar hejdå.
Men ojdå, det verkar som att bilen har fått punka! Nu måste vi hjälpas åt att bära mjölken till 
mejeriet, så att den kan bli ost, yoghurt och smör. Hinner du fram i tid? Och vem kommer först?
Visst klarar du kvalitetskontrollen?

Se upp! Längs vägen gömmer sig både mjölkmonster och snubbelben.

Innan du börjar:
För att börja spela behöver du skriva ut och tejpa ihop spelplanen, klippa ut spelfigurerna och korten. 
Lägg sedan korten upp och ner i högar bredvid spelplanen. Förutom det så behövs en tärning.
2–4 spelare kan vara med och spela.

Börja såhär:
Välj en figur du vill vara, placera den vid bondgården. Den som slår högst med tärningen får börja. 
Därefter går turen medsols.

När du går ditt första steg, glöm inte att bära med dig 10 liter mjölk från bondgården. Ta hink-kortet 
överst i högen. Längs vägen finns hink-lagnings-stationer, ifall din hink skulle gå sönder.

DAGS AT� BÖRJA RESAN MOT MEJERIET!

Vit ruta: stå kvar och vänta på din tur.

Snubbelben, mjölkmonster eller kvalitetskontroll: spelaren före dig i turordningen tar upp ett kort med 
den symbol som du hamnat på och läser högt. Gör sedan som det står. Ibland ställer mjölkmonstren 
frågor, försök att svara på frågan utan att höra alternativen. Svarar du rätt: hoppa fram två steg. 
Svarar du fel: hoppa tillbaka två steg.

Om du hamnar på en pil, så måste du gå åt det håll som pilen pekar. Oftast blir det en liten omväg …

Ifall du besöker en Hink-lagnings-station, så får du inte resa vidare förens nästa gång det blir din tur. 
Oavsett hur högt tärningen visar – det är alltså inte tillåtet att backa ut under samma tärningsslag.

Kom ihåg!
Du ska bara gör EN sak vid varje tärningsslag. Hamnar du tillexempel på ett snubbelben efter att ha 
träffat ett mjölkmonster, bara stå kvar utan att göra någonting till ditt nästa tärningsslag.

När du kommer fram till mejeriet, lägg ditt hink-kort så att alla ser hur många hinkar med mjölk 
du burit. Nästa gång det blir din tur, hoppa tillbaka till bondgården och hämta en ny hink med mjölk.

Så här vinner du:
Den som först burit tre hinkar mjölk till mejeriet har vunnit.


