
 
PUDOTA TAI POKSAUTA! 

Huomio: Käytä kahta alinta riviä punaisen viivan alapuolella, kun 
pelaajia on neljä. 6x4 ruudukko viivan yläpuolella kolmelle pelaajalle. 
 
 

MITÄ TARVITSET: 

 3-4 pelaajaa 

 Pelilauta (6x4 ruudukko 3:lle pelaajalle tai 
8x4 ruudukko 4:lle pelaajalle). Jokaisella 
sarakkeella on oma väri. Tulosta tämä sivu 
tai piirrä oma ruudukko. 

 6 värillistä nappulaa pelaajaa kohti (mikä 
tahansa muoto käy): sininen, punainen, 
keltainen, vihreä. Jätä yksi väri kolmen 
pelaajan peleille. 

 Noppa tai muu satunnainen tapa, joka 
osoittaa valitun värin (punainen, sininen, 
keltainen, vihreä). 

TAVOITE: 

Ensimmäinen pelaaja / joukkue, joka saa 4:n 
nappulan ryhmän, voittaa. Ryhmä voi olla 
minkä tahansa muotoinen vierekkäisiä ruutuja 
käyttäen, ei poikittaisena. 

Esimerkki (3:n pelaajan 
peli): Punainen voittaa. 
Vihreällä on vain 2 pientä 
ryhmää. Sinisellä ei ole 
ollenkaan ryhmiä. 

Huomioi: Jos mahdollista, sinun pitää vuorollasi 

tehdä PUDOTA tai POKSAUTA! toiminta. 
Huomioi: Peli voi päättyä tasapeliin, jos 2 

voittavaa ryhmää muodostuu samanaikaisesti. 
Huomioi: 5:n tai 6:n ryhmä on eeppinen voitto. 

Eeppinen ryhmä voittaa 4:n ryhmän. 6:n ryhmä 
voittaa 5:n ryhmän. 
Huomioi: Jos sarake on täynnä nappuloita, siinä 

sarakkeessa ei voida tehdä PUDOTA toimea 
ennen kuin POKSAUTA! toiminta tyhjentää 
ruudun. 
Huomioi: Pelaaja / joukkue, jolla on 6 nappulaa 

laudalla, ei voi tehdä PUDOTA toimintoa ennen 
kuin vähintään yksi heidän nappuloistaan on 
poksautettu. 
Vinkki: Katso lisätietoja YouTube-videosta ja 
kolmen pelaajan näytöspelistä. 

MITEN PELATA: 

Vuorot pysyvät samassa järjestyksessä koko 
pelin ajan. Aloita vuoro arpomalla väri 
(punainen / sininen / keltainen / vihreä). Tämä 
väri ilmaisee, missä neljästä sarakkeessa 
pelaaja voi toimia. Valitse seuraavista toimista: 
 
PUDOTA: Tiputa yksi nappuloistasi sen värin 

sarakkeeseen, jonka sait. Nappula tippuu 
sarakkeen pohjalle tai toisten nappuloiden 
päälle, jotka ovat jo sarakkeessa. 
 
POKSAUTA!: Poista alimmainen nappula sen 

värisestä sarakkeesta, jonka sait. Poistettu 
nappula voi kuulua kenelle pelaajalle vaan. 
Kaikki nappulat, jotka olivat poistetun nappulan 
yläpuolella, tippuvat yhden ruudun verran. Siirrä 
tarvittavat nappulat niiden uusille paikoille 
ennen seuraavan pelaajan / joukkueen vuoroa. 
 
HYLKÄÄ: Hylkää ensimmäinen väri ja arvo 

uusi väri, sitten PUDOTA tai POKSAUTA! Jos 
hylkäät ensimmäisen arvotun värin, sinun pitää 
ottaa toinen arvottu väri. 


