
Race to 10TM

Mit navn er Sigma.
Jeg holder af tal og

især af tallet 10. Jeg vil 
gerne have, at alle tallene 
bliver lagt til eller trukket 

fra, så de danner
summen 10.

Kan du hjælpe Sigma med at få tallene til at
nå summen 10 og gøre ham glad?
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Spillet indeholder:
• 2 spillebrætter 
• 45 talbrikker, 5 af hvert af 
   tallene 1-9, i en pose til 
   spillebrikkerne
• 30 +brikker og 30 -brikker 
• 10 Sigma scorebrikker 
• Vejledning

Race to 10TM bliver spillet i 3 runder. En runde er 
en cirkel på brættet. Den spiller der først når 10 i 
hver runde, vinder point. Spilleren med flest point 
efter de 3 runder vinder spillet!

Før du begynder at spille:
Hver spiller får sit eget spillebræt. +brikkerne og -brikkerne placeres mellem spillerne
sammen med scorebrikkerne. Lad talbrikkerne blive i posen til spillebrikker. Sørg for at holde 
små dele væk fra små børn. Ønsk hinanden held og lykke, og I er klar til at begynde at spille 
Race to 10TM!
Sådan spilles spillet:
Den spiller der begynder, trækker en talbrik fra posen med spillebrikker og lægger den i den 
udvendige cirkel på hans eller hendes spillebræt. Den anden spillere gør det samme, når det
er deres tur. Den første spiller trækker nu et nyt tal og placerer det på højre side af den 
brik, der allerede er i cirklen, men lader der være en ledig plads imellem dem. Nu skal spilleren 
beslutte, om tallene skal lægges sammen eller trækkes fra, regne ud, hvad der er bedst med 
de to tal. Når spilleren har bestemt sig, tager han eller hun en +brik eller en -brik og lægger 
den imellem de to tal, så der dannes en ny værdi. For eksempel, 4+3 danner en ny værdi på 7, 
eller 4-3 danner en ny værdi på 1.

Nu spiller spillerne efter tur. Efterhånden 
som der trækkes nye tal, bliver de lagt 
til eller trukket fra den totale værdi af 
de tidligere talbrikker. Målet er at nå en 
værdi på 10 for at vinde runden og få point. 
Spillerne flytter derefter til den næste 
runde nærmere på centrum, indtil alle 3 
runder er spillet. 
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Her giver 4+3 = 7, og
derefter giver 7-5 = 2. Så gælder 
det om at håbe på et 8-tal næste 

gang for at vinde denne runde.

Runde 1, den største ring, giver 2 points. Vinderen får lov til at lægge 
2 scorebrikker med Sigma i midten på hans eller hendes spillebræt. 
Når en spiller vinder runde 2, giver det 3 points og den sidste runde 
giver 5 points! Hvis ingen spiller opnår 10, når ringen er fuld af
brikker, får ingen nogen point, og I flytter til den næste runde.
Spilleren med flest point efter 3 runder er mester i Race to 10TM

og Sigma viser tommel op!
Nogle fakta om matematik
for sjov: Hans navn Sigma 
betyder ”sammentælling” 
og er også et matematisk 

symbol: ∑
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Tip fra Sigma: Hvis du løber tør for brikker til de inderste runder, 
så genbrug brikkerne fra de yderste runder! Held og lykke! 


