
DJ05149 – Mäng - Juustu päästmine 

 

Vanus alates: 7-99 

Mängijate arv: 2-4 

Mäng sisaldab: 36 kaarti (kass, koer ja hiir) + 4 komplekti „juustu“ kaarte + 1 alustamise kaart. 

Mängu eesmärk: Strateegiline mäng, mille eesmärk on säilitada laual võimalikult palju oma „juustu“ kaarte, kuid meeles tuleb pidada, et koerad hirmutavad 

kasse, kassid jahivad hiiri ja hiired söövad juustu. 

 

 

 

 

 

 

Mängu ettevalmistus: Eraldage „juustukaardid“ teistest kaartidest. Jagage igale mängijale 6 ühesugust „juustukaarti“. Ülejäänud „juustukaardid“ pannakse karpi 

tagasi. NB! Jäta meelde, missugused on sinu juustukaardid, sest mängu lõpus tuleb sul need mängulaualt uuesti üles leida! 

 

Eemaldage pakist kaardid vastavalt mängijate arvule: 

- 2 mängijat: eemaldage 3 koera, 6 kassi ja 9 hiirt 

- 3 mängijat: eemaldage 2 koera, 3 kassi ja 4 hiirt 

- 4 mängijat: ärge eemaldage ühtegi kaarti 

 

Mängu jaoks vajalik arv kaarte segatakse ja asetatakse lauale üksteise peale, pilt allapoole. Mäng 2 või 4 mängijaga: alustuskaart asetatakse  laua keskele. 3 

mängijaga mängus pannakse alustuskaart ära mängukarpi. 

 

Enne mängu alustamist võtavad mängijad oma „juustukaardid“ kätte ja tõmbavad laual olevast kaardipakist 2 kaarti. 

 

Mängukäik: Mängijad mängivad üksteise järel päripäeva. Mängu alustab vanim mängija. 

 

Mängija asetab oma korra ajal ühe oma kaartidest mängualale, järgides järgnevaid reegleid: 

- lauale asetatud kaart peab asuma teise kaardi kõrval (üks külg puudutab teist kaarti) 

- asetatud kaart peab jääma mängualale 

 

Mänguala mõõtmed: 

- 2 mängijat: ruut 5x5 kaardist 

- 3 mängijat: ruut 6x6 kaardist 

- 4 mängijat: ruut 7x7 kaardist 

 

NB! 2 või 4 mängijaga mängus peab esimese kaardi asetama alustuskaardi kõrvale. Kolme mängijaga mängus asetatakse esimene kaart laual ükskõik kuhu. Mängijad 

asetavad kaarte lauale strateegiliselt ja peale iga kaardi asetamist võtavad endale kaardipakist uue kaardi, kuni kaardid otsa saavad. 

 

Mängu lõpp: Mäng lõppeb, kui mänguala on täis. Kõik mängijad on pannud lauale 12 kaarti. Kaardid, mis mängijatel veel käes on, pannakse kõrvale. 

Enne punktide liitmist eemaldatakse mängualalt selles järjekorras järgnevad kaardid: 

1. Kõik kassi kaardid, mis asuvad koerte kaartide kõrval 

2. Kõik hiire kaardid, mis asuvad kassi kaartide kõrval 

3. Kõik juustu kaardid, mis asuvad hiire kaartide kõrval 

 

Mängijad korjavad seejärel mängulaualt enda allesjäänud juustukaardid ning liidavad kaartidel olevad punktid. 

Võitja on mängija, kellel on kõige rohkem punkte. Viigi puhul võidab mängija, kellel on mängualal arvuliselt kõige rohkem „juustu“ kaarte. Kui punktid on ikka 

võrdsed, kuulutatakse   välja viik.

 


