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Uitleg spel
Dit spel kan gespeeld worden met 2 personen.

Leg het spelbord voor jullie neer. Leg ook de kaarten met 'beschrijven' en 'tekenen' naast elkaar neer.
Maak een stapel met kaarten met de rode rand. Leg deze stapel op de kop op tafel, met het kaartje 'beschrijven'
erboven. Er ligt nu een stapel kaarten op tafel met daarboven een kaartje 'beschrijven'. Doe hetzelfde met de
kaartjes met de groene rand en het kaartje 'tekenen' dat daarbij hoort.
Speler 1 dobbelt en gaat het aantal ogen dat hij gegooid heeft vooruit. 
Komt de speler op een vakje met een rood cijfer, dan pakt hij een kaartje van de rode stapel. De speler beschrijft
het woord dat op het kaartje staat. Speler 2 moet proberen te raden welk woord het is. Heeft speler 2 het goed?
Dan krijgt hij het kaartje van speler 1. Is het fout? Dan legt speler 1 het kaartje weer onderop de rode stapel. 

Komt de speler op een vakje met een groen cijfer, dan pakt hij een kaartje van de groene stapel. De speler tekent
het woord dat op het kaartje staat. Speler 2 moet proberen te raden welk woord het is. Heeft speler 2 het goed?
Dan krijgt hij het kaartje van speler 1. Is het fout? Dan legt speler 1 het kaartje weer onderop de groene stapel. 

De andere speler is nu aan de beurt. 

Beide spelers moeten precies op vakje 35 eindigen. Sta je bijvoorbeeld op vakje 32 en gooi je 6, dan ga je 3
vooruit en 3 terug. Je staat dan dus nog steeds op vakje 32 en pakt een rood kaartje.

Hoeveel woorden zijn er goed geraden?

Veel speelplezier!
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Spelkaarten

BESCHRIJVEN TEKENEN
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Spelkaarten
Beschrijven

kerstbal piek

kerstboom ster

sneeuwpop sneeuwbal

kaars lichtjes
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Spelkaarten

sneeuw kerstmuts

kersttrui kado

slee lichtjes

zuurstok kerstkaart
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Spelkaarten

bel engel

openhaard

ijs wanten

schaats muts

chocolade
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Spelkaarten

kerstliedje chocolademelk

laarzen sjaal

kerstkrans oorwarmers

kerstdinerkerstsok
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Spelkaarten

kerstvakantie appelflap

zingen kerstmenu

winter familie

waxinelichtjeglitters
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Spelkaarten
Tekenen

kerstbal kerstslinger

kerstboom arrenslee

dennenboom advents-
kalender

sneeuwpop kaars
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Spelkaarten

piek wanten

kerstontbijt schaatsen

kerstmarkt kerstkrans

kerststol slee
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Spelkaarten

kerststal kribbe

sneeuwbal kerstkaart

muts openhaard

ijspegel sneeuwvlok
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Spelkaarten

sjaal chocolademelk

kerstdiner kerstviering

kerstwandeling winterjas

kerstmuts sneeuwschep
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Spelkaarten

appelflap chocolademelk

waxinelichtje oliebol

rendieren adventskrans

kerstpakket versiering


