
SPELREGLER
Den viktigaste regeln i YouKnow™ är: Säg det för att spela det!

Lägg ett kort med samma färg eller siffra som kortet överst i kortleken på 
bordet, förutom när det ligger ett Specialkort överst – då får du lägga vilket 
kort du vill. Och kom ihåg att alltid säga vad som är avbildat på kortet, på 
det språk du spelar på. Säg det för att spela det! Om du inte kan lägga något 
kort: plocka 1-3 kort tills att du kan lägga ett kort eller måste passa.

Om du kan lägga ett kort men inte känner till ordet som är avbildat på kortet, 
lägg ner det så att de andra spelarna kan se det. De kan antingen berätta det 
korrekta ordet, eller så kan du scanna kortets QR-kod för att få veta ordet. 
Eftersom du inte lyckades säga ordet på kortet, måste du plocka upp kortet 
igen, och ta +1 kort från kortleken på bordet. Samma sak gäller om du säger 
fel ord för kortet. Kom ihåg det till nästa gång! 

Spelaren som först blir av med alla sina kort vinner. (Men den riktiga vinna-
ren är den som har lärt sig mest…).

SPECIALKORT
Det finns 4 Specialkort i YouKnow™. Obs: Det är inte tillåtet att lägga ett spe-
cialkort under din sista runda. 

GÅVOKORTET
När du lägger Gåvokortet får du ge bort ett valfritt kort till en valfri spelare. 

PLUS 2-KORT

När du lägger Plus 2-kortet måste nästa spelare plocka upp 2 kort från kortle-
ken på bordet. Denne spelare får fortfarande spela sin tur. 

SCANNA-KORT
När du lägger Scanna-kortet får du scanna ett av korten på din hand, eller så 
kan du välja att lägga det som ett Plus 1-kort så att nästa spelare får plocka 
upp ett kort från kortleken på bordet. 

UTMANINGSKORT
När du lägger Utmaningskortet får du även lägga ett till «normalt» kort och 
nästa spelare måste då säga det kortet, eller så får han/hon scanna kortet, 
plocka upp det, och ta 1 extra kort från kortleken på bordet. Han/hon måste 
fortfarande spela sin tur. Utmaningskortet varar under en hel runda, då nästa 
spelare måste säga kortet som den föregående spelaren lagt. Spelarna får 
lägga valfritt icke-Specialkort under Utmaningsrundan, vilken färg eller siffra 
kortet än har.

Ladda ner appen YouKnow i Play Butik eller App Store. 
I appen: Välj «My Language» (ditt modersmål, eller det språk du förstår bäst av de i listan) under inställningar. 
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