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412303 Digit logiikkapeli 

2-4 pelaajalle, 8-vuotiaasta ylöspäin, 4 eri peliversiota 

Sisältö: 
5 tikkua, 55 pelikorttia 

Pelin tavoite: 

Peliversiosta riippuen pelissä joko kerätään kortteja tai yritetään päästä 
niistä eroon. 

Pelivalmistelut: 

Kun korttipakka on sekoitettu, otetaan yksi kortti pakasta ja laitetaan 
pöydälle määrittelemään tikkujen aloituskuvio. Kaikille pelaajille jaetaan 
viisi korttia kuviopuoli alaspäin. Jokainen pelaaja siirtää vuorollaan yhden 
tikun uuteen paikkaan. Tikun saa siirtää minne vaan, kunhan se on 
yhteydessä kuvioon. Muut pelisäännöt vaihtelevat pelattavan pelin mukaan. 

1. Normaali Digit 

Pelaaja yrittää vuorollaan saada tikkua siirtämällä kuvion täsmäämään 
yhdessä omassa kortissaan olevaa kuviota. Jos näin käy, saa hän laittaa 
kyseisen kortin pöydälle. Kuvio hyväksytään, vaikka se olisi ylösalaisin tai 
peilikuvana. Jos pelaaja ei saa laitettua omaa korttiaan pöydälle, pitää 
hänen nostaa pakasta lisäkortti. Jos on muodostunut kuvio, joka käy toisen 
pelaajan korttiin, voi toinen pelaaja laittaa kortin pöydälle. Tällöin kuvion 
tekijän ei tarvitse nostaa uutta korttia pakasta. Pelikierros päättyy, kun joku 
pelaajista pääsee ensimmäisenä eroon kaikista korteistaan. Muut pelaajat 
saavat miinuspisteitä käteen jääneiden korttien lukumäärän mukaan. 
Sovittujen pelikierrosten jälkeen pelin voittajaksi selviytyy pelaaja, jolla on 
vähiten miinuspisteitä. 
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2. Digit Plus 

Tässäkin peliversiossa pelaaja yrittää saada korttinsa kuvion täsmäämään 
tikkujen kuviota. Jos pelaaja onnistuu tässä, saa hän laittaa kyseisen kortin 
eteensä pöydälle. Lisäksi hän saa ylimääräisen pelivuoron. Jos pelaajalla on 
onnea, voi hän pelata kaikki viisi korttiaan yhden pelivuoron aikana. 
Vuoronsa jälkeen pelaaja nostaa pelaamiensa korttien tilalle uudet kortit 
pakasta. Uusia kortteja nostetaan niin kauan, kun pakassa on kortteja. 
Pelaajat keräävät pelatut kortit omiin kasoihinsa. Pelin lopussa jokainen 
laskee, montako korttia sai pelattua. Jokaisesta kortista saa pisteen, ja 
eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa pelin. 

3. Digit Pasianssi (1 tai useampi pelaaja) 

Tätä peliä pelataan avoimin kortein. Kuten Digit Plus -versiossa, pelaaja joka 
saa kuvion täsmäämään korttinsa kanssa, saa ylimääräisen vuoron. Tässä 
versiossa kuitenkin uusi kortti otetaan heti pakasta pöydälle laitetun kortin 
tilalle. Virhepisteitä saa jokaisesta vuorosta, jolloin pelaaja ei saa tehtyä 
tikuista korttiensa kuviota. Peli päättyy, kun korttipakka on käytetty 
loppuun. Jokaisen pelaajan pisteet lasketaan yhteen.  
 
Tulosrajat ovat:  
- 0 – 5     pistettä ………Mahtava tulos! 
- 6 – 10   pistettä ……….Erinomainen 
- 11 – 15 pistettä ……….Hyvä 
- 16 – 20 pistettä ……….Tyydyttävä 
- yli 20     pistettä ……….Lisää harjoitusta tarvitaan! 

4. Avoin Digit 

Normaali Digit- ja Digit Plus -peliä voidaan pelata myös avoimin kortein. 
Tämä mahdollistaa taktikoinnin pelin aikana.  


