
Spelidé
Följ med Lille Skutt och hans vänner ut i trädgårdslandet, där ni planterar olika ätbara 
saker. När de har växt klart hjälper alla till att skörda. Bamse klättrar upp i trädet och 
skördar frukterna, Nalle-Maja plockar grönsaker, Lille Skutt gräver upp rotfrukter,  
Nina-Kanin plockar bär och Skalman klipper kryddörter. Den som först har skördat  
alla sina brickor har vunnit.

Spelregler 
För 2-4 spelare • Från 3 år 

Speltid ca 15 minuter

odlings-
odlings-spelspel

Innehåll
5 odlingsplatser, 5 figurer, 15 brickor, tärning och spelregler.



Förberedelser
Lägg ut alla runda brickor på bordet med baksidan uppåt och blanda dem. Välj en av 
odlingsplatserna och lägg den framför dig. Du får välja mellan fruktträd, grönsaksland, 
rotfruktsland, bärbuskar och örtträdgård. 

Lägg de övriga odlingsplatserna 
runt brickorna. Ta den figur som ska 
hjälpa dig att skörda och lägg vid din 
odlingsplats (bild på figuren finns på 
odlingsplatsen). Lägg undan resten  
av figurerna. Lägg fram tärningen  
på bordet.

Spelets gång
Turas om att plantera. Vänd upp en bricka i taget och lägg på rätt odlingsplats.  
Du lägger ut brickan på rätt ställe även om den inte tillhör din odlingsplats.

Så fort du har en bricka på din egen odlingsplats får du välja om du istället för  
att vända upp en ny bricka ska slå med skördetärningen. Om du vill kan  
du vänta med att skörda tills du har flera brickor. 

Om tärningen visar din figur eller valfri figur (alla färger), så får du 
skörda alla brickor som finns på din odlingsplats. Du tar din figur  
som hjälper dig skörda och lägger brickan eller brickorna nedanför 
odlingsplatsen. Därefter är det nästa spelares tur.

Vem vinner?
Den spelare som först har skördat alla sina tre brickor har vunnit. Om ingen har skördat 
alla sina brickor när alla brickorna är lagda på odlingsplatserna, vinner den som har 
skördat flest brickor. Vinnaren berättar vad hen vill göra med allt som har skördats.  
Ska du laga någon maträtt, göra saft eller bara äta dem?

Skördetärning
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