
SPILLEREGLER
Den vigtigste regel i YouKnowTM er: Sig det for at spille det!
Spil et kort med samme farve eller nummer som kortet øverst i bunken på 
bordet. Når der er et specielt kort øverst - kan du spille hvilket som helst 
kort, du vil. Husk altid at sige, hvad billedet på kortet forestiller på det sprog, 
du spiller. Sig det for at spille det!
Hvis du ikke kan spille et kort, skal du trække 1-3 kort, indtil du er i stand til 
at spille - eller er nødt til at blive sprunget over.
Hvis du kan spille et kort, men ikke kender ordet, der hører til billedet, så 
skal du lægge det ned, så andre spillere kan se det. Enten kan de fortælle dig 
det korrekte ord, eller også kan du scanne kortets QR-kode for at få ordet. 
Eftersom du ikke var i stand til at sige ordet, skal du tage kortet tilbage +1 
ekstra kort fra bunken på bordet. Det samme gælder, hvis du siger det for-
kerte ord til kortet. Husk det næste gang!
Spilleren, der kommer af med alle sine kort først, vinder. (Men den rigtige 
vinder er spilleren, som har forbedret sig mest…)

SPECIALKORT
Der er fire Specialkort i YouKnowTM. Note: Det er ikke tilladt at spille et Spe-
cialkort på din sidste tur.

GAVEKORT
Når du spiller et Gavekort, kan du give et hvilket som helst af dine kort til en 
spiller, som du selv vælger.

PLUS 2-KORT
Når du spiller Plus 2 kortet, så skal den næste spiller trække 2 kort fra sættet 
på bordet. Spilleren får stadig lov til at tage sin tur.

SCANKORT
Når du spiller Scankortet, må du scanne et kort på din hånd. Eller du kan væl-
ge at spille det som et Plus 1-kort i stedet, hvor den næste spiller trækker et 
kort fra sættet på bordet.

UDFORDRINGSKORT
Når du spiller udfordringskortet, får du lov til at spille endnu et «normalt» 
kort, og den næste spiller er nødt til at sige ordet til det kortet. Ellers skal han/
hun scanne kortet, tage det og trække et ekstra kort fra bunken. Han/hun får 
stadig lov til at spille sin tur. Udfordringskortet holder i en hel runde, hvor den 
næste spiller skal sige ordet til kortet som den tidligere spiller har spillet. Spil-
lere kan spille hvilket som helst ikke-Specialkort i udfordringsrunden, uanset 
farve eller nummer.

Download YouKnow-appen fra Play Store eller App Store.  
I appen: Indstil «My Language» (dit modersmål eller sproget, du bedst forstår på listen) under indstillinger.
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