
REGLER

Specialkorten
Specialkort med pilar påverkar alla spelare 
och startar en kedjereaktion. Dealern väljer 
riktning: höger (    ), vänster (    ), eller valfritt 
håll (       ), beroende på kortets pilar. Är ni 
två spelare är pilarna verkningslösa.

Tjuven låter dig stjäla valfritt kort 
(t ex “ge mig ditt lägsta röda”) och 
alla spelare måste fråga efter samma 
kort som dealern. Har inte spelaren 

det önskade kortet måste hen ge sitt högsta 
kort istället. Sista spelaren drar ett nytt kort så 
att alla har tre kort på hand.
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Med plusset får du en spelares högsta 
kort. Sista spelaren drar ett nytt kort så 
att alla har tre kort på hand.

När omstarten spelas ut lägger alla 
utom dealern sin hand underst i kort-
leken och drar tre nya kort var. Sist drar 
dealern ett nytt kort så att alla har tre 
kort på hand.

Med minuset får du en spelares lägsta 
kort. Sista spelaren drar ett nytt kort så 
att alla har tre kort på hand.

Tar du Bomben från kortleken eller 
bordet händer ingenting. Råkar du få 
den från en annan spelare detonerar 
den! Då åker du ur spelet 1 till 3 spel-
omgångar beroende på antalet bomber 

och dina kort läggs underst i leken. När det är 
din tur igen får du tre nya kort.

Med frågetecknet får du ta ett 
slumpmässigt kort från en spelares 
hand. Sista spelaren drar ett nytt kort 
så att alla har tre kort på hand.

7+15-45 min 2-12 spelare



TRES är ett fartfyllt kortspel som innehåller totalt 
66 kort, värda 1–12 poäng vardera. Spelet består 
av 48 färgkort som är uppdelade i åtta sviter i 
olika färger, och 18 specialkort. Färgkort är jämna 
och värda 2, 4, 6, 8, 10 eller 12. Specialkorten är 
udda och värda 1, 3, 5, 7, 9 eller 11. Specialkorten 
låter dig ta kort från andra spelare eller kasta ut 
en spelare ur spelomgången.

Lägg kortlekens tre översta kort öppet på 
bordet. Dealern byter ett av sina kort mot ett 
av korten på bordet. Därefter går turen vidare 
medurs och nästa spelare byter ett av sina kort. 
När alla bytt varsitt kort läggs korten på bordet 
underst i leken och nästa spelomgång kan börja. 

Målet är att få färg eller triss. Tres spelas i stick och 
spelaren som först når minst 100 poäng vinner!

1. Den yngsta spelaren börjar som dealer. 
2. Dealern blandar kortleken och delar ut tre  
 dolda kort till varje spelare. 
3. Lägg resterande kort i en hög på bordet.
4. Dealern kan välja mellan att:
 A. lägga ut tre kort från leken, eller:
 B. spela ut ett specialkort (om hen har ett)
5. Turen som dealer går sedan vidare medurs.

Spelets gång

A. Lägga ut tre kort

B. Spela ut ett specialkortHur man vinner spelet

Den som först som får färg eller triss visar sin 
hand och vinner sticket. Antal poäng per 
vunnet stick varierar och poängen ackumuleras 
under spelets gång. Nästa stick börjar med att 
kortleken blandas om och att alla får tre nya 
kort utdelade.

Hur man vinner ett stick

Får man färg (tre kort 
av samma färg) har 
man vunnit sticket och 
kortens poäng räknas 
ihop (t ex 2+4+12 = 18) 
och noteras på 
poängkortet.

Färg

Man kan också vinna 
ett stick genom att få 
triss i specialkort (tre 
specialkort av samma 
valör) - och då får man 
trippelbonus! (t ex 
5, 5, 5 = 15×3 = 45)!

Triss
Om dealern väljer att spela ut ett specialkort 
måste alla spelare en efter en göra det som 
kortet säger i riktningen dealern väljer; det 
startar alltså en kedjereaktion. Utspelade 
specialkort läggs underst i kortleken.
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OBS! Triss i färgkort (t ex 8, 8, 8) ger inte vinst.
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