MIX, MATCH, SCORE AND WIN!
2-4 PLAYERS
AGES 6+

Tell the other players how many tiles are in
your largest set.

MindWare’s Most Awarded Game:
Parent’s Choice Gold Award, Mensa Select® Award Winner. Major Fun Award,
Games Magazine Best Family Game Runner-Up, The National Parenting Center Seal
of Approval, Creative Child Magazine Preferred Choice Award, Spiel des Jahres
Germany’s Game of the Year.

The player with the largest set plays those
tiles to start the game. If there is a tie, the
oldest player in the tie starts the game.
Play proceeds clockwise.

americanmensa.org

EN

Contents

• 108 tiles: three of each 
tile shown at right

Playing the Game

• 1 drawstring bag

On your turn:

Playing Time

1. Place one or more tiles.
2. Tally your score.

30-60 minutes

3. Draw tiles from the bag to bring your
hand back up to six.

Object

If you can’t or don’t want to place tiles,
you may trade tiles instead. This counts
as your entire turn and you do not score
any points. Set aside all the tiles you want
to trade, then draw the same number of
replacement tiles. You cannot discard more
tiles than there are in the bag. After you
have drawn, mix the discarded tiles back
into the bag.

Make lines of tiles that are either all one
color or all one shape. Score points for
every tile played. The player with the most
points wins the game.

Setup
Use a pencil and paper to keep score.
Place all tiles in the drawstring bag.

Placing tiles:

Starting the Game
Each player draws six tiles to create his or
her hand. Stand your tiles up so that only
you can see the printed side. Look at your
tiles and find the largest set that is all one
color or all one shape, without duplicates.
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A line is made up of tiles that touch each
other. A line is either all one shape or all
one color, without duplicates. For example,
a line of squares can only have one blue
square. A line will never be longer than six
tiles.

When playing a tile, at least one of the tiles
must touch a tile that has already been
played and is part of a line.
You may play multiple tiles on your turn if
the tiles are all one color or all one shape–
without duplicates–and are played in the
same line.
Although all the tiles you play must be
added to the same line, they do not have to
touch each other.

A blue square
and a yellow
square can be
added to the red
square to create
a line of squares.

Whenever you complete a line of all six
colors or shapes, you have made a
Qwirkle! A Qwirkle scores 12 points, six for
the tiles in the line, plus six bonus points.

Sample Game
A. Anna plays 3 red tiles to start the
game. She scores 3 points.

B. Chris scores 4 points for
the red line and 3 points for
the square line. 7 points total.

C. Sally scores 2 points for
the circle line and 2 points
for the blue line. 4 points
total.

A Qwirkle with all one shape

D. Dave scores 2 points for
the green line. 2 points for
the clover line and 2 points
for the diamond line.
6 points total.

E. Anna scores 4 points for
the green line and 3 points
for the circle line.
7 points total.

F. Chris scores 4 points
for the vertical square line
and 2 points for the
horizontal square line.
6 points in total.

G. Sally scores 3 points
for the starburst line.

H. Dave scores 3 points
for the orange line.

I. Anna scores 2 points for
the yellow line, 4 points
for the diamond line and
4 points for the circle
line. 10 points
total.

J. Chris scores 4 points
for the starburst line and
5 points for the red
line. 9 points total.

K. Sally scores 6 points for
the red line plus 6 points for
making a red Qwirkle. She
also scores 3 points for the
blue line and 3 points for
the X line. 18 points total.

A Qwirkle with all one color
For more scoring examples, refer to the
Sample Game following these instructions.

You can add
a tile to both
ends of the
same line in
one turn.

Ending the Game
When there are no more tiles to draw, play
continues as before, but players do not
replenish their hands. The first player to
run out of tiles scores six bonus points and
ends the game. The player with the highest
score wins. It is rare, but possible for the
game to end in a tie.

Scoring
One point is scored for each tile in a line
that you create or add to.

Strategy Tips

If you play the 3 starbursts,
you score 4 points for the
red line you added to and 3
points for the starburst line
you created.
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• Play your tiles so that they are part of
more than one line.
• Save tiles that can help you make a
Qwirkle.
• Avoid creating places for other players to
make a Qwirkle.
• Remember that there are three of each
type of tile.
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Qwirkle!

där det finns flest med samma färg eller
form, utan dubbletter.

SV

Berätta för övriga spelare hur många
brickor som är med i din största
uppsättning. Spelaren med den största
uppsättningen startar spelet genom att
lägga ut den på bordet.

Innehåll

• 108 spelbrickor: tre av
varje av de som visas
till höger

Om det är oavgjort så startar den äldsta av
dessa. Spelet spelas medsols.

• 1 tygpåse med snöre

Hur man spelar

Speltid

När det är din tur:

30-60 minuter

1. Placera en eller flera brickor

Mål

2. Räkna ihop dina poäng
3. Ta brickor från påsen så att du åter har 6
brickor

Skapa rader med spelbrickor som alla
antingen har samma färg eller likadan form.
Få poäng för varje bricka du har spelat.
Spelaren med flest poäng vinner.

Om du inte kan eller vill lägga ut några
brickor så kan du istället byta ut dom. Du
har i så fall förbrukat din tur och får inte
några poäng. Lägg de brickor du vill byta ut
åt sidan och dra samma antal ur tygpåsen.
Du kan inte byta ut fler än vad som finns i
påsen. När du är klar lägger du de brickor
du ville byta i påsen och blandar om.

Förberedelser
Använd papper och penna för att notera
poängen. Placera alla brickor i tygpåsen.

Spelets start
Varje spelare tar 6 brickor ur påsen för att
skapa sin starthand. Ställ upp brickorna så
att endast du kan se den tryckta sidan. Se
på dina brickor och hitta en uppsättning

Att placera brickor:
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En rad skapas genom att brickorna nuddar
varandra. En rad består antingen av
likadana former eller färger, det får inte

När du fullbordar en rad med alla 6 färger
eller former har du fått en Qwirkle!
Qwirkle ger 12 poäng, 6 poäng för alla
brickor och 6 bonuspoäng.

förekomma några dubbletter. Ett exempel,
en rad med kvadrater kan bara ha en blå
kvadrat. En rad kan aldrig vara mer än 6
brickor.
När man lägger ut brickor så måste åtminstone en bricka placeras så den ligger intill
en redan utlagd bricka.

Qwirkle med alla i samma form

Du kan lägga ut flera brickor när det är
din tur om dom alla har samma färg eller
form-utan dubbletter och att de läggs på
samma rad.

Qwirkle med alla i samma färg
För fler poängexempel var god att se
spelexemplet som står sist i instruktionerna.

Även om du måste lägga alla brickor på
samma rad så måste de inte nudda varandra.

Avsluta spelet
En blå och gul
kvadrat kan
placeras vid den
röda kvadraten för
att skapa en rad
med kvadrater.

Du kan lägga
en bricka i
båda ändarna
av samma rad
under ett drag.

När det inte längre finns några brickor kvar
att dra fortsätter spelet som förut men
spelarna fyller inte på sin spelhand. Den
första spelaren som blir av med sina brickor får 6 poäng och avslutar spelet. Spelaren med högst poäng vinner. Det är ovanligt men det är möjligt att spelet avslutas
oavgjort.

Att ta poäng
Du får ett poäng för varje bricka på en rad
som du skapar eller som du har fortsatt
byggt på.

Strategitips

Om du lägger ut 3 stjärnor får
du 4 poäng för den röda rad
som du lade på och 3 poäng
för raden med stjärnor som
du skapade.
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• Lägg ut brickor så att de ingår i flera rader
• Spara brickor som kan hjälpa dig att få en
Qwirkle
• Undvik att möjliggöra för andra spelare att
göra en Qwirkle
• Kom ihåg att det finns tre av varje sort.

Spelexempel
A. Anna lägger ut 3 röda brickor för
att starta spelet. Hon får 3 poäng.

D. Dave får 2 poäng för den gröna
raden, 2 poäng för raden med
klöver och 2 poäng för raden
med spader. 6 poäng totalt.

B. Chris får 4 poäng för den
röda raden och 3 poäng för
raden med kvadrater. 7 poäng
totalt.

C. Sally får 2 poäng för raden
med cirklar och 2 poäng för
den blåa raden. 4 poäng
totalt.

E. Anna får 4 poäng för den gröna
raden och 3 poäng för raden
med cirklar. 7 poäng totalt.

F. Chris får 4 poäng för den
vertikala raden med
kvadrater och 2 poäng för
den horisontella raden
med kvadrater. 6
poäng totalt.

finnes flest brikker med samme farge eller
form, uten duplikater.

NO

Fortell de andre spillerne hvor mange
brikker som er med i din største
oppsetning.

Innhold

• 108 spillbrikker: tre av
hver av de som vises til
høyre

Spilleren med den største oppsetningen
starter spillet ved å legge den ut på bordet.
Om det skulle være uavgjort så starter den
eldste spilleren. Spillet spilles ”med klokken”.

• 1 tøypose med snor

Spilletid
G. Sally får 3 poäng för
raden med stjärnor.

J. Chris får 4 poäng för
raden med stjärnor och 5
poäng för den röda raden.
9 poäng totalt.

H. Dave får 3 poäng för den
orange raden.

K. Sally får 6 poäng för den röda
raden plus 6 poäng för att hon gör
en Qwirkle. Hon får även 3
poäng för den blå raden och
3 poäng för raden med kryss,
18 poäng totalt.
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I. Anna får 2 poäng för den
gula raden, 4 poäng för
raden med spader och 4
poäng för raden med
cirklar. 10
poäng totalt.

Spillets gang

30-60 minutter

Når er det din tur:

Mål

1. Plasser en eller flere brikker.

Lage flest poeng ved å danne rekker med
enten like symboler eller brikker med
samme farge. Få poeng for hver brikke du
har spilt. Spilleren med flest poeng vinner.

3. Ta brikker fra posen slik at du igjen har 6
brikker.

2. Regn sammen dine poeng.

Om du ikke kan eller vil legge ut noen
brikker så kan du i stedet bytte de ut. Du
har i så fall brukt din tur og får ikke noen
poeng. Legg til side de brikkene du vil bytte
og trekk like mange nye brikker opp av
tøyposen. Du kan ikke bytte ut flere
brikker enn det som finnes i posen. Så
legger du brikkene som du har lagt til siden
opp i posen og blander disse.

Forberedelse
Qwirkle!

Bruk papir og penn for å notere poeng.
Legg alle brikkene i tøyposen.

Spillet begynner
Hver spiller trekker 6 brikker ut av posen
for å starte spillet. Still opp brikkene slik
at bare du kan se den trykte siden. Se på
brikkene og finn en oppstilling der det

Å plassere brikker:
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En rekke lages ved at brikkene ligger inntil

hverandre. En rekke består enten av like
former eller farger, det kan ikke legges ut
duplikater.
Eksempel: er rekke med kvadrater kan bare
ha en blå kvadrat. En rekke kan aldri være
mer enn 6 brikker.
Minst en av brikkene må ligge inntil en
brikke som allerede er spilt og er en del av
en rekke.
Du kan legge ut flere brikker når det er din
tur dersom alle brikkene har samme farge
eller form - ikke duplikater - og at de legges
i samme rekke.

Når du fullfører en rekke med alle seks
farger eller former, har du laget en Qwirkle!
En Qwirkle gir 12 poeng - 6 for brikkene i
rekken og 6 bonuspoeng.

Spilleksempel
A. Anna legger ut 3 røde brikker for å
starte spillet. Hun får 3 poeng.

B. Chris får 4 poeng for den
røde rekken og 3 poeng for
rekken med kvadrater. 7 poeng
totalt.

C. Sally får 2 poeng for rekken
med sirkler og 2 poeng for
den blå rekken. 4 poeng
totalt.

Qwirkle med alle i samme form

D. Dave får 2 poeng for den grønne
rekken, 2 poeng for rekken med
kløver og 2 poeng for rekken
med ruter. 6 poeng totalt .

E.Anna får 4 poeng for den grønne
rekken og 3 poeng for rekken
med sirkler. 7 poeng totalt.

F. Chris får 4 poeng for den
vertikale raden med
kvadrater og 2 poeng for
den horisontale rekken
med kvadrater. 6
poeng totalt.

G. Sally får 3 poeng for
rekken med stjerner.

H. Dave får 3 poeng for den
orange rekken.

I. Anna får 2 poeng for den
gule rekken, 4 poeng for
rekken med ruter og 4
poeng for rekken med
sirkler. 10
poeng totalt.

J. Chris får 4 poeng for
rekken med stjerner og 5
poeng for den røde
rekken. 9 poeng totalt.

K. Sally får 6 poeng for den røde
rekken pluss 6 poeng for at hun lager
en Qwirkle. Hun får i tillegg 3
poeng for den blå rekken og
3 poeng for rekken med kryss,
18 poeng totalt.

Qwirkle med alle i samme farge
For flere poengeksempler – vennligst se
spilleksemplene i instruksjonsheftet.

Avslutte spillet
Et blått og et
gult kvadrat
kan plasseres
ved det røde
kvadratet for å
skape en rekke
med kvadrater.

Du kan i en
omgang legge til
en brikke i begge
ender av samme
rekke.

Når det ikke er flere brikker igjen i
tøyposen så fortsetter spillet som før men
uten å trekke brikker. Den første spilleren
som blir tom for brikker får 6 poeng og
spillet avsluttes. Spilleren med høyest
poengsum vinner. Det er uvanlig men spillet
kan avsluttes med uavgjort resultat.

Å ta poeng:
Du oppnår et poeng for hver brikke i en
rekke du lager eller en rekke du bygger
videre på.

Strategitips
• Legg ut brikkene slik at de inngår i flere
rekker.
• Spar på brikkene som kan hjelpe deg å få
en Qwirkle.
• Unngå å legge tilrette for at dine
motspillere skal få en Qwirkle.
• Husk – det finnes tre av hver type brikke.

Om du legger ut 3 stjerner får
du 4 poeng for den røde
rekken du har lagt til og 3
poeng for rekken med
stjerner som du har laget.
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Qwirkle!

DK

Indhold

det mix hvor flest brikker passer sammen
uden at der er dubletter.

kun have et blåt kvadrat. En linje vil aldrig
være længere end seks brikker.

Fortæl de andre spillere hvor mange
brikker, der er i din første opstilling.

Når man lægger en brik i spillet skal
brikken mindst røre én brik, som allerede er
spillet og er en del af en linje.

Spilleren med flest brikker i startopstillingen
starter spillet. Har flere spillere det samme
antal startbrikker, starter den ældste spiller
spillet. Spillet spilles med uret.

• 108 spillebrikker, tre af
hver af de brikker, som
vises til højre
• 1 stofpose med snor

En Qwirkle giver 12 point - 6 for brikkerne i
rækken og 6 bonuspoint.

Qwirkle med alle i samme form

Når det er din tur, må du gerne lægge flere
brikker i samme træk - hvis brikkerne alle
har samme farve eller form - ikke dubletter
- og at de lægges i samme række.

Qwirkle med alle i samme farve

Spillets gang

Spilletid

Når det er din tur:

30-60 minutter

1. Placer en eller flere brikker.
2. Tæl dine point.

Mål

3. Tag brikker fra posen således at du igen
har 6 brikker.

Skab rækker med brikker, som enten er
samme farve eller samme form. Få point for
hver brik du har spillet. Spilleren med flest
point vinder.

Hvis du ikke kan eller ikke vil placere
brikker, kan du i stedet handle. Dette tæller
som hele din tur, og du scorer ikke point.
Læg de brikker du vil skifte ud til side, og
træk det samme antal brikker i posen. Du
kan ikke udskifte flere brikker, end der er i
posen. Efter at du har trukket blandes de
kasserede brikker tilbage i posen.

Før du starter
Brug papir og pen til at føre point.
Læg alle brikker i posen.

Spillet begynder

At placer brikker:

Hver spiller trækker seks brikker for at
starte spillet. Stil brikkerne op, således at
kun du kan se den trykte side. Kig på dine
brikker og sorter efter farve eller form. Vælg

En linje består af brikker, der berører
hinanden. En linje består enten af brikker
med samme form eller samme farve - uden
dubletter. F.eks. kan en linje af kvadrater
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Et blåt og et
gult kvadrat kan
placeres ved det
røde kvadratet
for at skabe
en række med
kvadrater.

For flere pointeksempler – se venligst
spileksemplerne i spillereglerne.

I samme træk
kan du tilføje
en brik i begge
ender af
samme række.

Afslut spillet
Når der ikke er flere brikker tilbage i
stofposen, fortsætter spillet som før, men
uden at der trækkes brikker. Den første
spiller som bliver af med alle sine brikker
får 6 point og spillet afsluttes. Spilleren
med flest point vinder. Det sker sjældent,
men spillet kan afsluttes med uafgjort
resultat.

At tage point
Du vinder et point for hver brik - i en række
du etablerer eller en række du bygger
videre på.

Strategiske tips

Hvis du lægger 3 stjerner
får du 4 point for den røde
række du har lagt til på, og 3
point for rækken med stjerner
som du har skabt.

• Spil brikkerne, således at de indgår i flere
rækker.
• Gem brikker som kan hjælpe dig til at få
en Qwirkle.
• Undgå at lægge op til at dine modspillere
kan få en Qwirkle.
• Husk – der findes tre af hver slags brikker.

Når du har fuldendt en række med alle 6
farver eller former har du fået en Qwirkle!
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Spileksempel
A. Anna lægger 3 røde brikker for at
starte spillet. Hun får 3 point.

tai saman muotoisia, ilman kaksoispaloja.
B. Chris får 4 point for den røde
række og 3 point for rækken
med kvadrater. 7 point totalt.

C. Sally får 2 point for rækken
med cirkler og 2 point for
den blå række. 4 point
totalt.

FI
D. Dave får 2 point for den grønne
række, 2 point for rækken med
kløver og 2 point for rækken
med ruder. 6 point totalt.

Anna får 4 point for den grønne
række og 3 point for rækken
med cirkler. 7 point totalt.

F. Chris får 4 point for den
vertikale række med
kvadrater og 2 point for den
horisontale række med
kvadrater. 6 point totalt.

Kerro toisille pelaajille kuinka monta palaa
sinulla on suurimmassa ”setissä”. Pelaaja
jolla on suurin määrä paloja setissään
aloittaa pelin ja sijoittaa palansa pöydälle.
Peli pelataan myötäpäivään.

Sisältö

• 108 pelipalaa: kolme
jokaista jotka näkyvät
oikealla.

Miten peli pelataan
Kun sinun vuorosi on:

• 1 kangaspussi

1. Sijoita yksi tai useampia paloja.

Peliaika
G. Sally får 3 point for
rækken med stjerner.

H. Dave får 3 point for den
orange række.

I. Anna får 2 point for den
gule række, 4 point for
rækken med ruder og 4
point for rækken med
cirkler. 10 point
totalt.

2. Laske pisteesi.

30-60 minuuttia

3. : Ota paloja pussista niin että sinulla on
taas 6 palaa

Maalitavoite

Jos et pysty tai halua sijoittaa uusia paloja
peliin niin voit vaihtaa niitä. Siinä tapauksessa olet käyttänyt pelivuorosi etkä saa
uusia pisteitä. Siirrä vaihtamasi palat sivuun
ja ota sama määrä uusia pussista. Et saa
vaihtaa useampia paloja kuin sinulla on
pussissa. Kun olet näin tehnyt, laitat palat
jotka vaihdoit, pussiin ja sekoitat ne siellä.

Valmista rivejä pelipaloilla jotka ovat joko
saman värisiä tai saman muotoisia.
Saat pisteen jokaisesta palasta joka on
pelissä. Suurin pistemäärä voittaa.

Valmistautumiset
J. Chris får 4 point for
rækken med stjerner og 5
point for den røde række.
9 point totalt.

K. Sally får 6 point for den røde
række plus 6 point for at hun laver en
Qwirkle. Hun får tillige 3 point for den
blå række og 3 point for
rækken med kryds, 18 point
totalt.

Qwirkle!

Käytä kynää ja paperia pisteiden laskussa.
Sijoita kaikki palat kangaspussiin.

Palojen sijoittaminen:

Pelin alku
Jokainen pelaaja ottaa aluksi 6 palaa
pussista. Sijoita palat niin että vain sinä
näet kuvapuolet. Katso palojasi ja löydä
suurin määrä jotka ovat joko saman värisiä
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Rivi rakennetaan sijoittamalla palat niin
että ne koskettavat toisiaan. Rivi koostuu
joko saman värisistä tai saman muotoisista
paloista ja ilman kaksoispaloja. Esimerkiksi,
nelikulmaisista paloista rakennetussa
rivissä saa olla vain yksi sininen pala.
Rivissä voi olla korkeintaan 6 palaa.

Peliesimerkki

Voit sijoittaa usampia paloja vuorollasi jos
palat ovat samaa väriä tai saman
muotoisia- ja sijoitetaan samaan riviin.

Qwirkle saman muotoisilla paloilla

Vaikka sijoitatkin palat samaan riviin, ei
niiden tarvitse koskettaa toisiinsa.
Qwirkle saman värisillä paloilla
Sinisen ja
keltaisen nelikulmaisen palan
voi siis sijoitaa
vierekkäin että
rakentuu rivi vain
neliöistä.

Näet useampia piste-esimerkkejä
peliohjeiden loppupäässä.

Voit yhdellä
vuorollasi
sijoittaa palat
saman rivin
molempiin päihin.

A. Anna sijoittaa 3 punaista palaa
pöydälle ja aloittaa pelin. Hän saa 3
pistettä.

B. Chris saa 4 pistettä
punaisesta rivistä ja 3 pistettä
rivistä, jossa on neliöitä.
Yhteensä 7 pistettä.

C. Sally saa 2 pistettä rivistä
jossa on pyöreitä paloja ja 2
pistettä sinisestä rivistä.
Yhteensä 4 pistettä.

D. Dave saa 2 pistettä vihreästä
rivistä, 2 pistettä ristirivistä ja 2
pistettä ruuturivistä.Yhteensä
6 pistettä.

E. Anna saa 4 pistettä vihreästä
rivistä ja 3 pistettä pyöreistä
paloista tehdystä rivistä.
Yhteensä 7 pistettä.

F. Chris saa 4 pistettä
vertikaalista neliörivistä ja
2 pistettä vaakasuorasta
neliörivistä, yhteensä 6
pistettä.

G. Sally saa 3 pistettä
tähtirivistä.

H. Dave saa 3 pistettä
oranssista rivistä.

I. Anna saa 2 pistettä
keltaisesta rivistä, 4 pistettä
patarivistä ja 4 pistettä
pyöreistä paloista
tehdystä rivistä.
Yhteensä 10
pistettä.

J. Chris saa 4 pistettä
tähtirivistä, ja 5 pistettä
punaisesta rivistä.
Yhteensä 9 pistettä.

K. Sally saa 6 pistettä punaisesta
rivistä ja 6 lisäpistettä koska hän
tekee Qwirklen. Hän saa myös
3 pistettä sinisestä rivistä ja
3 pistettä X-rivistä, yhteensä
18 pistettä.

Pelin lopettaminen
Kun palat loppuvat pussissa , peli jatkuu
tavalliseen tapaan mutta pelaajat eivät
täytä enään ”pelikättään”. Ensimmäinen
pelaaja jolta palat loppuvat saa 6 pistettä
ja lopettaa pelin. Pelaaja jolla on eniten
pisteitä, voittaa. On hyvin harvinaista mutta
silti joskus saattaa tulla tasapeli.

Pisteiden ottaminen
Saat yhden pisteen jokaisesta palasta joka
muodostaa rivin tai jonka olet sijoittanut
uuden rivin rakentamiseen.

Strategiavinkkejä

Jos sijoitat peliin 3 tähteä,
saat 4 pistettä punaisesta
rivistä johon ne lisäsit ja 3
pistettä rivistä jotka rakensit
tähdillä.

• Sijoita paloja niin että ne voivat olla osia
moneen riviin.
• Säästä paloja joilla voit rakentaa Qwirklen.
• Pyri estämään vastapelaajasi
mahdollisuuksia rakentaa Qwirkle.
• Muista että kaikenlaisia paloja on kolme.

Kun onnistut rakentamaan rivin jossa
on kaikki 6 väriä tai muotoa, olet saanut
Qwirklen! Siitä saat 12 pistettä, 6 pistettä
paloista ja 6 pistettä lisäpalkkioksi.
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Qwirkle!
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