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110304 Matikkamurkut Anti Manti  
Korttipeli 2-6 pelaajalle. Ikäsuositus 7-vuotiaasta ylöspäin.  

Korttien käyttö:  
SUMMAKORTTI – sininen tausta, kaksinumeroinen luku – Näitä kerätään! 
LUKUKORTTI – vihreä tausta, yksinumeroinen luku – Näillä pelataan ja näitä lasketaan! 
SKIPPAUSKORTTI – voit jättää kierroksen väliin ja nostaa pakasta uuden kortin.  
VAIHTOKORTTI – voit vaihtaa korttia valitsemasi kaverin kanssa (molemmat vetävät kortin toisen kädestä) ja 
nostaa pakasta VAIHTOKORTIN tilalle uuden kortin. Jatka peliä normaalisti. 
APILAKORTTI – voit käyttää minä tahansa lukuna väliltä 1 – 9  
 

Pelissä on tavoitteena kerätä itselleen mahdollisimman monta SUMMAKORTTIA. Aluksi sovitaan, 
pelataanko pelkästään yhteenlaskupeliä vai otetaanko peliin mukaan myös vähennyslaskut. Kun 
LUKUKORTTIPAKKA loppuu, sekoitetaan käytetyt kortit uudeksi pakaksi.  

Pelivalmistelut:  
Erotellaan SUMMAKORTIT (sininen tausta) yhteen pakkaan ja LUKUKORTIT (vihreä tausta) toiseen 
pakkaan.  Pakat sekoitetaan hyvin ja asetetaan pöydälle numeropuoli alaspäin. Jokaiselle pelaajalle 
jaetaan 4 lukukorttia.   

Käännetään ensimmäinen summakortti pöydälle näkyviin ja peli alkaa. Nuorin pelaaja aloittaa ja 
vuoro kiertää myötäpäivään. Tehtävänä on muodostaa summakortin osoittama luku laskemalla 
yhteen pöydälle laitettavat lukukortit.  

Jokaisella vuorollaan pelaaja asettaa yhden lukukortin pöydälle summakortin viereen ja nostaa 
pakasta uuden. Pöydälle laitettu kortti lasketaan yhteen entisten korttien summan kanssa, ja 
laskutoimitus SANOTAAN ÄÄNEEN: ” kaksikymmentäyksi plus viisi on kaksikymmentäkuusi”.  

Pelaaja, jonka kortilla summakortin summa täyttyy, saa summakortin itselleen. Jos pelaajalla ei ole 
sopivaa korttia (eikä SKIPPAUS- tai VAIHTOKORTTIA), hän jättää kierroksen väliin. Jokaisella pelaajalla 
on tässä vaiheessa kädessään neljä korttia. 

Jos viimeisellä kierroksella kukaan ei pysty muodostamaan summakortin lukua, jatketaan alussa 
tehdyn valinnan mukaisesti jommallakummalla tavalla:  

Yhteenlaskupeli: nostetaan pakasta kortteja, kunnes joku saa tarvittavan luvun.   

Yhteen- ja vähennyslaskupeli: kun summaa ei saada menemään tasan, sallitaan ylitys. Ylityksen 
jälkeen pöydälle asetettavat kortit vähentävät summaa, kunnes joku pelaajista pääsee summakortin 
lukuun. Tässä vaiheessa omalla vuorollaan voi laittaa pöytään niin monta korttia kuin haluaa.  
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