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Spillet Honeycombs™ indeholder 52 sekskantede 
brikker. Hver brik har seks symboler langs 

kanterne, og der er ikke to brikker, der er ens.
Honeycombs™ har tre forskellige spillevarianter, 

der ændrer spillets længde og 
konkurrenceelement.

Vælg den variant, der passer bedst �l jer.

Sådan spiller I

Målet i Honeycombs™ er at forbinde dine brikker 
ved at matche symbolerne på dem. Jo flere 
matches du laver, jo flere point får du. Hvis 

symbolerne ikke matcher hinanden, kan du ikke 
forbinde brikkerne. Den eneste undtagelse er 
honningbien, der gælder som en joker, og som 

derfor kan matches med alle andre symboler. Hver 
brik kan poten�elt matches på alle seks sider.

Variant A – Arbejderbi
Lynhur�g konkurrence mellem spillerne

(2-4 spillere / 2-4 hold med 2 spillere)

1. Del brikkerne ligeligt mellem alle 
spillerne/holdene.

2 spillere = 26 brikker hver, 3 spillere = 17 brikker 
hver, 4 spillere = 13 brikker hver

2. Hver spiller placerer sine brikker med 
billedsiden nedad foran sig.

3. Når der siges ”begynd”, vender spillerne deres 
brikker og forbinder så mange matchende 
symboler som muligt. Det gælder om at 
færdiggøre sin bikage før alle de andre spillere.

4. Den første spiller, der forbinder alle sine 
brikker, råber “BIKAGE”. Det betyder, runden er 
slut, og de andre spillere skal alle stoppe straks.

5. Spillerne tjekker hur�gt deres naboers bikager for 
at se, om nogen har brudt regel nummer 
1 og/eller 2 (se regel 1 og 2 i næste kolonne). Hvis 
det er �lfældet, trækkes der point fra i henhold �l 
reglerne. Men hvis spilleren, der råbte ”BIKAGE”, 
har brudt en af reglerne, fortsæ�er runden, ind�l 
en af spillerne danner en fejlfri bikage.

6. Dere�er udregner spillerne deres point for runden 
– (Se Pointgivning) – og informerer spilleren, der 
holder styr på pointene. Denne spiller holder styr 
på alle spillernes point på et stykke papir eller lign.

7. Returner alle brikkerne �l posen, og gør klar �l 
den næste runde.

8. Spilleren med flest point e�er tre runder bliver 
kåret som bidronning.

Variant B – Én stor bikage
En rolig konkurrence, hvor spillerne ski�es

(2-4 spillere / 2-4 hold med 2 spillere)

1. Spillerne ski�es �l at bygge på en kæmpe 
bikage, mens de scorer individuelle point.

2. Træk en brik og placer den med billedsiden 
opad midt på bordet.

3. Hver spiller trækker tre brikker fra posen.
4. På ski� vælger spillerne en af deres tre brikker 

og forbinder den �l bikagen. Der gives ét point 
for hver match, som lægges �l spillerens 
samlede pointbeholdning.

5. E�er hver tur trækker spillerne en ny brik fra 
posen, så de igen har tre brikker på hånden.

6. Når alle 52 brikker er blevet placeret i bikagen, 
slu�er spillet, og spilleren med flest point 
vinder spillet.

7. Nogle brikker har særlige egenskaber, der bliver 
vist midt på brikken. For at maksimere deres 
værdi skal du placere dem strategisk.

 
Point X2: Når du spiller en brik med de�e 
symbol, får du dobbelt point (2 point pr. 
match).

Stjæl: Hvis du sidder med en brik med 
de�e symbol, må du stjæle en anden 
spillers tur. Før en anden spiller tager sin 
tur, må du råbe ”STJÆL” for at tage 
vedkommendes tur. Placér din 
”Stjæl”-brik, og scor point.
Træk en ny brik, så du igen har tre.
Turen fortsæ�er med spilleren �l venstre 
for spilleren, der fik stjålet sin tur.

Ekstra tur: Når du har taget din normale 
tur, må du spille en brik med ”Ekstra 
tur”-symbolet med det samme. Det er en 
bonustur, der ikke påvirker din næste tur. 
Træk en ny brik, så du igen har tre.

Joker: Du vælger et symbol på denne 
brik, der tæller som en joker. Den kan nu 
matche med et valgfrit symbol.

Variant C – Bikagepuslespil
Arbejd sammen om at bygge en krea�v bikage

1. Alle brikker placeres med billedsiden opad på 
borde, som hvis du lavede et puslespil.

2. Spillerne arbejder sammen om at bygge en 
stor bikage. Målet i spillet er at lave så mange 
forbindelser som muligt.

3. Brikkerne kan fly�es når som helst og af hvem 
som helst.

4. Spillerne bidrager sam�dig �l puslespillet.
5. Når alle brikkerne er forbundet, og spillerne er 

�lfredse, er spillet slut.
6. Der er ingen tabere i denne variant: pointene 

er kun for sjov.

Regel 1: Enlig match
(Gælder kun i Arbejderbi-varianten)

Når en runde er slut, må der kun være én brik i en 
spillers bikage, der kun har en enlig match. En 
enlig match er en, der er isoleret (symbolerne på 
de andre sider af brikken matcher ikke med 
noget). Det betyder, at du ikke kan lave en lang 
string af brikker for at blive færdig hur�gst muligt.

  

Regel 2: Forkerte matches
Hvis nogen opdager en forkert match, når runden 
er slut, skal spilleren �erne brikken uden at 
modtage point for den. I de�e eksempel �erner 
spilleren brikken og går glip af to point, selvom en 
af forbindelserne var korrekt match.

Scoring
1 match = 1 point
1 perfekt match = 5 point
Ubrugt brik = -1 point 
(kun i arbejderbi-varianten)

Sådan tæller I point
1. Tæl dine perfekte matches først 
2. Tæl dine matches. For at sikre, du tæller rig�gt, 

kan du �erne brikkerne, e�erhånden som du 
tæller dem. Når du �erner hver brik, tæller du 
antallet af matches på den. (se billedet herunder)

3. Fratræk dine minuspoint.

Perfekte matches
En perfekt match er en brik, der matcher på alle 
seks sider. I Én stor bikage-varianten får spilleren, 
der placerer den sje�e og sidste brik, bonussen på 
fem point for den perfekte match. Denne bonus 
gives oven i pointene fra forbindelsen eller 
forbindelserne.
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