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Spelet består av fem�otvå sexkan�ga 
spelbrickor. Varje bricka har sex symboler och 
ingen bricka är den andra lik. Honeycombs™ 
kan spelas på tre olika sä�, med varierande 

�dsåtgång och olika grad av tävlingsmoment – 
välj den variant som passar er bäst!

Spelregler

Målet är a� lägga ut dina brickor in�ll matchande 
symboler. Ju fler symboler du matchar desto fler 

poäng får du. Om du inte kan matcha någon 
symbol får du inte lägga ut någon bricka. Det enda 
undantaget är honungsbiet, som fungerar som en 

joker och får matchas med valfri symbol. Varje 
bricka har sex sidor och därmed sex möjligheter 

a� matchas mot en annan bricka.

Spelvariant A - Arbetarbin
En spännande utmaning i högt tempo

(2–4 spelare eller 2–4 lag om två spelare)

1. Dela brickorna lika mellan alla spelare/lag: 
2 spelare = 26 brickor var, 3 spelare = 
17 brickor var, 4 spelare = 13 brickor var.

2. Varje spelare lägger sina brickor upp och ned 
framför sig på bordet.

3. När omgången börjar vänder alla upp sina 
brickor sam�digt och försöker matcha så många 
symboler som möjligt. Det gäller a� så snabbt 
som möjligt bygga en fullständig honungskaka 
av sina brickor.

4. Den som först lyckas matcha alla sina brickor 
ropar ”HONUNGSKAKA!”. Då är omgången slut 
och övriga spelare måste sluta pussla.

5. Var och en kontrollerar nu a� spelaren närmast 
�ll vänster inte har bru�t mot reglerna (se regel 
1 och 2 i nästa spalt). Om reglerna inte har 
följts får spelaren minuspoäng. Om den spelare 
som blev klar först har bru�t mot någon regel 
fortsä�er spelet �ll dess a� någon har 
åstadkommit en felfri honungskaka.

6. Till sist summerar varje spelare sin poäng för 
omgången (se Poängberäkning) och meddelar 
protokollföraren. Protokollföraren antecknar 
alla spelares poäng.

7. Lägg �llbaka alla brickor i påsen och förbered 
en ny omgång.

8. Den som har samlat ihop flest poäng e�er tre 
omgångar blir krönt �ll Bidro�ning.

Spelvariant B - Jättehonungskakan
E� turbaserat spel i lugnare takt

(2–4 spelare eller 2–4 lag om två spelare)

1. I den här varianten turas ni om a� bygga en enda 
stor honungskaka och tar individuella poäng.

2. Ta en bricka ur påsen och lägg den med 
framsidan upp mi� på bordet.

3. Däre�er drar alla spelare tre brickor var.
4. Sedan får alla, i tur och ordning, infoga en av sina 

brickor i honungskakan. Du får 1 poäng för varje 
korrekt matchning mot redan utlagda brickor.

5. Turen går medurs runt bordet och när omgången 
är slut drar alla spelare en ny bricka ur påsen.

6. När alla 52 brickor har lagts ut är spelet slut och 
den spelare som har få� ihop flest poäng utses 
�ll vinnare.

7. En del brickor ger bonuseffekter, vilket markeras 
med en symbol mi� på brickan. Med lite finurlig 
strategi kan de ge många värdefulla bonuspoäng.

 
Dubbla poäng: Om du spelar ut en bricka 
med den här symbolen får du dubbel 
poäng för brickans matchningar.

Tjuv: En bricka med den här symbolen 
låter dig stjäla en annan spelares tur. Du 
måste då, innan spelaren hinner lägga ut 
sin bricka, ropa ”TJUV!” – sedan är turen 
din. Lägg ut din tjuvbricka, anteckna din 
poäng och ta sedan en ny bricka ur 
påsen. Du ska all�d ha tre brickor på 
hand. Spelet fortsä�er däre�er enligt den 
ursprungliga turordningen.

Extra tur: Den här brickan får du lägga ut 
direkt e�er din vanliga tur. Den ger dig en 
extra chans a� samla poäng, utan a� 
påverka din nästa tur. Ta sedan en ny 
bricka ur påsen.

Jokerbricka: På den här brickan får du 
utse valfri symbol �ll joker. Den kan sedan 
matchas med vilken symbol som helst.

Spelvariant C - Honungspussel
Pussla ihop honungskakan �llsammans

1. Sprid ut alla brickor på bordet med framsidan 
upp.

2. Bygg sedan en enda stor honungskaka 
�llsammans. Målet är a� skapa så många 
matchningar som möjligt.

3. Vem som helst får när som helst fly�a en bricka.
4. Alla spelar sam�digt och i sin egen takt, det 

finns ingen turordning.
5. Spelet är slut när alla brickor har använts och 

alla spelare är nöjda med matchningarna.
6. Den här varianten har inget tävlingsmoment, 

men ni kan förstås anteckna slutpoängen 
ändå, för skojs skull.

Regel 1: Ensam matchning
(Gäller endast spelvariant A)

E�er varje omgång får honungskakan inte inne-
hålla mer än en ensam matchning. En ensam 
matchning är en bricka som ansluter �ll 
honungskakan med endast en av sina sex sidor. 
Regeln innebär a� du inte kan lägga ut alla dina 
brickor i en enda lång rad för a� snabbt bli färdig.

  

Regel 2: Matchningsfel
Om du e�er omgångens slut har gjort e� match- 
ningsfel måste du ta bort den felplacerade brickan 
och går då miste om samtliga av dess poäng. I det 
här exemplet förlorar spelaren 2 poäng, trots a� 
en av matchningarna var korrekt.

Poängberäkning
1 matchning = 1 poäng
1 kärncell = 5 poäng
Outny�jad bricka = minus 1 poäng 

(endast spelvariant A)

Gör så här
1. Räkna först ut hur många kärnceller du har 

åstadkommit.
2. Räkna däre�er dina matchningar. Det underlä�ar 

poängräkningen om du plockar isär honungskakan, 
bricka för bricka, medan du räknar. För varje bricka 
du tar bort antecknar du hur många matchningar 
den har (se bilden nedan).

3. Dra �ll sist ifrån dina minuspoäng.

Kärncell
En kärncell är en bricka som har matchade brickor 
på alla sex sidor. I spelvariant B �llfaller de 
5 bonuspoängen den spelare som lägger ut den 
sjä�e och sista brickan. Bonuspoängen är e� �llägg 
�ll de poäng du får för brickans matchningar.
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