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Spillekort 

Varenr. 174520 

31 – få flest point 

I spillet gælder det om at samle flest point. Spilleren, der har den højeste pointsum ved spillets afslutning, 

har vundet. 

Kortgiveren giver hver spiller 3 kort, lægger resten af kortene på bordet med billedsiden nedad (bunken) og 

vender det øverste kort opad. 

Spilleren til venstre for kortgiveren starter. Han må nu enten trække et kort fra bunken eller tage det 

vendte kort. Efter at have trukket et kort ind placerer han et kort på den åbne stak igen, således at der altid 

er nøjagtigt 3 kort på hånden. 

Således fortsætter spillet indtil én spiller mener, han har den højeste pointsum. Når det bliver hans tur 

banker han i bordet. Efter at have banket går turen videre bordet rundt, så alle spillere får mulighed for at 

trække og lægge ét kort. Når den kommer tilbage til spilleren, som har banket, lægger alle spillere deres 

kort på bordet. 

Herefter tælles pointene for hver enkelt spiller og den, der har den højeste pointsum, er vinder af spillet. 

Point gives for kort i samme farve og som følger: 

� Es tæller 11 

� Billedkort tæller 10 

� Resterende kort tæller deres værdi (en femmer tæller f.eks. 5) 

En hånd som har kortene: Klør es, spar dame, klør 3 har 14 point: 11 for esset + 3 for 3’eren – spar dame 

tæller ikke i dette tilfælde. 
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Agurk 

Kortgiveren blander kortene og deler kort rundt. Hver spiller skal have mindst 3 kort og alle spillere skal 

have samme antal, men kortgiveren bestemmer hvor mange kort der spilles med i runden. Det kan vælges 

at tildele hver spiller 3, 4, 5 eller måske endda 8 kort – det er kortgiverens afgørelse.  

Point: Esset er højest, 2’er er mindst og farve har ingen betydning. 

Første spiller lægger et valgfrit kort fra hånden ud på bordet med billedsiden opad. For eksempel en otter. 

Næste spiller har nu 2 muligheder:  

1. Stikke kortet ved at (i dette eksempel) spille en otter eller større.  

2. Hvis spilleren ikke kan stikke kortet skal han lægge det laveste kort fra hånden. 

Næste spiller skal nu stikke sidste spillers kort eller lægge sit laveste. 

Således fortsættes indtil alle spillere har ét kort tilbage på hånden. 

Spillerne viser hvilket kort de sidder med og spilleren med kortet med den højeste værdi har tabt og får de 

point, som kortet viser.  

Hvis en spiller sidder med en 7’er, en med en 6’er og en med en 2’er, er det spilleren med 7’eren, der får 7 

point. De øvrige får 0. 

Har to eller flere spillere kort med samme værdi får begge point. 

Kortene blandes og næste spiller deler et valgfrit antal kort rundt – dog mindst 3. 

Taber af en omgang af spillet er den, der sidder tilbage med det højeste kort. Disse point lægges sammen 

og når én spiller har fået sammenlagt 21 point, er vedkommende “agurk” og har tabt spillet. Det gælder 

altså om at få færrest point. 

 

 

God fornøjelse 


