igre

namizna igra s kockami
Ta igra vam je gotovo popolnoma
neznana, včasih pa so jo veliko igrali v
krčmah. Posebnost igre je, da se hitro
zaključi, igra pa lahko en ali več igralcev.
Izdelava je preprosta, na načrtu pa
zanalašč ni dimenzij, saj si lahko sami
prilagodite velikost po lastnih željah.
Potrebujete tanjšo ploščo vezane plošče
debeline 3 mm, ki bo služila za dno
škatle. Stranice izdelate iz debelejše
vezane plošče ali iz masivnega lesa.
Igra na sliki je izdelana kar iz plošč
mediapana. Na dno prilepite vse štiri
stranice. Iz lesenih letvic izdelajte 9
ploščic, ki jim od strani zvrtajte luknjice
premera okoli 3 mm. Ploščice nanizajte
na jekleno ravno žico. Glede na lego
luknjic na ploščicah, zvrtajte še dve
enaki luknji na stranice škatle. Ploščice
morajo biti poravnane z zgornjim
robom okvirja. Na notranji strani škatle
prilepite še eno stranico, ki je za debelino ploščic
ožja od ostalih, ki predstavljajo okvir.
Na ploščice na obeh straneh narišite z debelim
flomastrom številke od 1 do 9. Vse skupaj dvakrat
prelakirajte z brezbarvnim lakom, da bo igra
obstojnejša. Po prvem lakiranju površino obrusite
s finim brusnim papirjem, da bo površina lepo
gladka. Žico vtaknite v luknjo v stranici, nato pa na
notranji strani nanizajte vseh 9 ploščic po vrstnem
redu. Na drugi strani žico zataknite še v drugo
stranico, da se ploščice lahko lepo vrtijo.

Pravila igre

Igro lahko igra en sam igralec ali pa več.
Potrebujete še dve igralni kocki, ki ju mečete
skupaj. Vse ploščice s številkami postavite v
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pokončen položaj, da so naslonjene na zadnjo
stranico škatle. Vržete dve kocki in seštevek pik na
obeh kockah določa katere ploščice lahko spustite
v vodoraven položaj. Spustite lahko tudi več ploščic
skupaj, vendar seštevek številk na ploščici mora
sovpadati z vsoto pik na vrženih kockah.
Če igra en sam igralec, mora s čim manj meti
položiti vse ploščice. Na koncu, ko je vedno manj
kombinacij se mora kocke metati toliko časa, da
seštevek pik sovpada s seštevkom ploščic.
Če igra več igralcev se lahko izmenjujejo in tisti,
ki zadnji zapre vse ploščice, zmaga. Lahko pa igro
igate zaporedoma in vsakemu igralcu štejete mete
kock, zmaga tisti, ki z manj meti pospravi vse
ploščice v vodoraven položaj.

www.modelarstvo.si ©

Avtor: Robert Resman

103

