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412305 Pix Box 

 

Muodosta tehtäväkortin punainen kuvio pöydällä olevista Pix-korteista. Kuulostaa helpolta, mutta näin ei ole – 

pelaajat eivät saa koskea Pix-kortteihin, vaan heidän pitää keksiä ratkaisu mielessään! 

• 2–6 pelaajaa 

• Ikäsuositus 8+ 

 

Sisältö 

• 24 tehtäväkorttia, joissa on punaisista neliöistä muodostuva kuvio. 

• 60 läpinäkyvää Pix-korttia, joissa on sinisistä neliöistä muodostuva kuvio. Pix-kortteja on kymmenen 

erilaista. 

• Ohjeet 

 

 

Pelin tavoite 

Kerää eniten Pix-kortteja muodostamalla niistä nopeasti tehtäväkortin kuvio. Pix-kortteihin ei saa koskea, vaan 

pelaajien pitää muodostaa kuvio yhdistelemällä Pix-kortteja mielessä. 

 

Pelin valmistelu 

• Sekoita tehtäväkorttipakka ja Pix-korttipakka erikseen. 

• Aseta tehtäväkorttipakka pöydälle kuvapuoli alaspäin ja Pix-korttipakka sen viereen siten, että korttien 

neliöistä näkyy sininen puoli. 

• Nosta Pix-korttipakasta kuusi korttia pöydälle esiin niin, että kaikki pelaajat näkevät kortit eivätkä ne 

ole toistensa päälle. Käännä tehtäväkorttipakan päällimmäinen kortti Pix-korttipakan päälle kuvapuoli 

ylöspäin. 
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Pelin kulku 

Pelaajien pitää yrittää muodostaa Pix-korttipakan päällä auki olevan tehtäväkortin kuvio Pix-korteista. 

Pelaajat yrittävät yhtäaikaisesti muodostaa kuvion pöydällä olevista Pix-korteista. He eivät saa koskea Pix-

kortteihin, vaan yrittävät muodostaa kuvion korteista päässään. 

Kun pelaaja keksii, mitkä kortit muodostavat kuvion, hän huutaa ”Pixbox!” ja ottaa pöydältä Pix-kortit, joista 

arvelee kuvion muodostuvan. Pelaaja näyttää muille pelaajille, kuinka kuvio muodostuu.  

Huom! Läpinäkyvät Pix-kortit voi asettaa toistensa päälle, mutta niissä olevat neliöt eivät saa peittää toisiaan! 

Jos pelaaja muodosti kuvion oikein, hän saa itselleen kuvion muodostamisessa käyttämänsä Pix-kortit. Jos 

pelaaja ei onnistukaan muodostamaan kuviota, hänen pitää luopua yhdestä aiemmin voittamastaan Pix-

kortitsta. Pix-kortti poistetaan pelistä. Jos pelaaja ei ole vielä voittanut yhtään Pix-korttia, hän ei joudu 

miinuspisteille. Epäonnistuneen ratkaisuyrityksen jälkeen kaikki pelaajat jatkavat oikean ratkaisun etsimistä.  

Kun joku pelaajista on muodostanut onnistuneesti tehtäväkortin kuvion ja saanut Pix-kortit itselleen, pix-

korttipakasta otetaan lisää kortteja pöydälle, niin että pöydällä on taas 6 korttia. Ratkaistu tehtäväkortti 

poistetaan pelistä. Uusi tehtäväkortti käännetään auki Pix-korttipakan päälle ja pelaajat yrittävät muodostaa 

seuraavana sen kuvion pöydällä olevista kuudesta Pix-kortista. 

Jos kukaan pelaajista ei osaa muodostaa tehtäväkortin kuviota pöydällä olevista Pix-korteista, pöydälle 

nostetaan auki olevan tehtäväkortin alta seitsemäs Pix-kortti. Jos pelaajat eivät vieläkään löydä ratkaisua, 

pöydälle nostetaan kahdeksas Pix-kortti. Jos ratkaisua ei tämänkään jälkeen löydy, tehtäväkortti poistetaan 

pelistä, ja tehtäväkorttipakasta avataan uusi tehtäväkortti Pix-korttipakan päälle. 

Tällöin pelaajat yrittävät muodostaa uuden kortin kuvion pöydällä olevista kahdeksasta Pix-korteista. Jos joku 

pelaajista onnistuu muodostamaan kuvion kahdesta Pix-kortista (eli kortteja jää pöydälle 6), pöydälle ei 

seuraavalla kierroksella lisätä uusia Pix-kortteja. Jos kuvion muodostava pelaaja käyttää kolmea korttia 

(kortteja jää pöydälle 5), pöydälle nostetaan seuraavalle kierrokselle 1 uusi Pix-kortti, jolloin Pix-kortteja on 

jälleen 6. 

 

Pelin loppu 

Peli loppuu, kun joko tehtäväkortit tai Pix-kortit loppuvat pakasta. Eniten pelin aikana Pix-kortteja kerännyt 

pelaaja voittaa pelin. 


