
Spilleregler for kortspillet Grøn gift 

  
Antal spillere: 2-4  
  
Spillets gang:  
1. Alle kort blandes.  

2. Tre rækker med tre kort, ni i alt, lægges frem på bordet i med billedsiden opad.   

3. Hver spiller tager derefter seks kort på hånden.  

4. Resten af kortene lægges ved siden af i en bunke.  

5. Nu kontrollerer hver spiller at man har mindst en plantefamilie på hånden, som matcher dem der ligger 

på bordet.   

6. Hvis du IKKE har det, må du inden runden går i gang, bytte to kort med to nye fra bunken.   

7. Hvis man har et kloningskort på hånden, kan man bruge det på alle plantekort på bordet og omvendt 

kan alle plantekort lægges på et kloningskort på bordet.  

8. Den yngste spiller starter ved at slå med terningen som viser den kategori som skal spilles. Slår man ”?” 

må spilleren bestemme kategori.  

9. Det gælder om at lægge kortene så de tilsammen får højest mulig værdi.   

Eksempel: natskyggefamilien: tobak (giftighed 10) + alrune (giftighed 6) = 16 point.  

Afslutning af runde  
Når alle spillere har lagt et kort og lavet et par, tælles pointene sammen for runden og den der har flest 

point, scorer yderligere fem point for at vinde runden.   

1. Hvis to eller tre ud af flere spillere deler sejren for runden får de alle fem point ekstra.  

2. Hvis alle spillere i runden har samme pointtal uddeles der ikke fem point for rundesejren.  

3. Når runden er færdig fjernes de kort som er blevet spillet med og på. De tomme ”huller” 

udfyldes med kort fra bunken.  

4. Der skrives point for runden.  

5. Spillerne tager kort op fra bunken i spillerækkefølgen, så man atter har seks kort og en ny 

runde begynder.   

  

Indhold: Spillet indeholder 56 kort, som er opdelt i 13 plantefamilier, med hver sin farve.  

Desuden indeholder spillet otte kloningskort, en ”print-selv-terning” og et sæt spilleregler.  

Du kan downloade hente scorekort her. 
  

Mål: er at vinde, et på forhånd bestemt antal runder. Det gør man ved at score point, når man 

matcher eller kloner kort fra hånden med dem der ligger på bordet.  
  
Kloningskort (kloning er når en plante kopierer sig selv til en ny plante)  

Et kloningskort kan lægges sammen med et almindeligt plantekort og fordobler pointsatsen, for 

den kategori der spilles. Kloningskort kan ligge fremme på bordet og man kan have dem på 

hånden. Det vil sige at man både kan lægge et almindeligt kort ned på et kloningskort og omvendt 



kan man også ligge et kloningskort ned på et almindeligt plantekort. Begge dele fordobler 

plantekortet pointtal i den aktuelle kategori.  
 

  
 

 


