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Fruktmarknaden 

Plocka frukt och vinn fina priser på fruktmarknaden! 

Skicka dina plockare och trädgårdsmästare till fruktträdgården. Men se upp för 
tvättbjörnen - han vill stjäla din frukt! Det gäller att hålla koll på all frukt också. Med 
äpplen, körsbär, plommon och citroner kan du tävla om fina priser eller få medaljer och 
tjusiga band på fruktmarknaden. Den som gör den bästa utställningen på 
fruktmarknaden vinner första pris! 
 

Innehåll 

54 kort: 10 plockarkort 10 trädgårdsmästarkort 10 extra arbetarkort 24 fruktträdskort 

80 frukter 20 körsbär (röda) 20 äpplen (gröna) 20 plommon (blå)  20 
citroner (gula) 

25 priser: 5 röda band 5 gröna band 5 blå band 5 silvermedaljer 5 guldmedaljer 

4 specialmarkörer 

5 turbrickor 

3 specialbrickor: 1 tvättbjörnsbricka 1 gästarbetarbricka 1 lastbilsbricka 

1 ex spelregler (som du just nu läser) och 5 kort med snabbregler 
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Spelplan 

Tvättbjörnens fält: Här lägger man den frukt som tvättbjörnen äter 
Här kan man lägga extra arbetarkort 
Här hamnar specialmarkörerna 
På dessa fält lägger man priserna med framsidan ned 
Frukten placeras i fruktträden 
Spelarna lägger frukten i skottkärran 
 
Vid första speltillfället 
Tryck försiktigt ut priser, specialmarkörer, specialbrickor och turbrickor. 
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Spelförberedelser 

Lägg ut spelplanen på bordet. Lägg fem fruktet av varje sort på motsvarande träd. (Är man fem spelare lägger man 
sex frukter på varje träd.) Återstående frukt placeras bredvid spelplanen. Detta är då fruktförrådet. Brickorna med 
tvättbjörnen, lastbilen och gästarbetaren placeras också bredvid spelplanen. 
 
Sortera priserna i olika kategorier (guld, silver, blå, gröna och röda). Blanda de fem guld- och silvermedaljerna med 
framsidan ned och lägg tre av dem (fortfarande med framsidan ned) på fälten med samma färg på spelplanen. Ta 
undan resten av priserna utan att titta på dem och lägg dem i förvaringslådan . 
 
Placera ut de extra arbetarkorten (plockare/trädgårdsmästare) på sina fält beroende på hur många som spelar: 

5 fält 4 fält 3 fält 

3 spelare 
4 spelare 
5 spelare 

Blanda specialmarkörerna och lägg en markör med framsidan upp på varje trädstam. 
 
Varje spelare får fyra fruktträdskort (ett av varje sort), två plockarkort, två trädgårdsmästarkort och två 
slumpmässigt valda frukter från fruktförrådet. Spelarna behåller sina kort under hela spelet. Lägg fyra fruktträdskort 
till tvättbjörnen bredvid spelplanen . 
 
Därefter blandar man lika många turbrickor som antalet spelare och lägger ut dem slumpmässigt en och en med 
framsidan upp framför varje spelare. 
 
Till sist lägger man ut de fem korten med snabbreglerna i rad så att alla spelare kan se dem. 
 
Nu är spelet uppställt och man kan börja spela. 
 
[I EXEMPEL 1 på sidan 4 kan man se hur spelet ser ut när man är fyra spelare.] 
 

Spelets gång 

Fruktmarknaden spelas i spelrundor med fem faser i varje spelrunda. 
 
I varje spelrunda tar man de kort man har och fördelar plockare och trädgårdsmästare på de fyra fruktträden så att de 
kan plocka och plantera frukt i nästa spelrunda. Frukten används för att poängsätta priser (ge poäng) på 
fruktmarknaden. i slutet av spelet vinner den spelare som har flest poäng. 
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EXEMPEL 1: 
Speluppställning för fyra spelare. 
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Fas 1: Placera ut arbetare 
 
Alla spelare ser ut plockare och trädgårdsmästare samtidigt (och hemligt) till de fyra träden på något av följande 
sätt: 
 
1. Lägg ett fruktträdskort med framsidan ned på bordet och lägg sedan ett valfritt antal arbetare (en, fler än en eller 
ingen alls) med framsidan ned ovanpå detta kort. Upprepa detta för vart och ett av de fyra fruktträdskorten så att du 
har fyra högar med kort med framsidan ned framför dig. [Se EXEMPEL 2.] 
 
2. Man kan man också utse en arbetare till ett träd genom att placera hans kort direkt efter fruktkortet man på 
handen. Man kan utse en eller flera arbetare till varje träd eller ingen alls. När man har fördelat arbetarna lägger man 
korten med framsidan ned i en hög framför varje sig. [Se EXEMPEL 3.] 
 
Ingen annan spelare får se vilka arbetare man sett ut till de olika träden. Första fasen är slut när alla spelare har sett 
ut sina arbetare. 
 

Fas 2: Tvättbjörnen äter 

 
Om en spelare har brickan med tvättbjörnen (se fas 5 hur man får brickan) måste denna spelare ge tvättbjörnen en 
frukt från två olika träd. Dessa frukter placeras då på tvättbjörnens fält på spelplanen. Obs! Tvättbjörnen måste äta 
två olika frukter och man får inte mata honom från ett tomt träd.) 
 
Har ingen spelare tvättbjörnsbrickan blandar man den extra satsen fruktträdskort med framsidan ned och drar två 
kort som då får avgöra vilka frukter tvättbjörnen ska äta. Dessa frukter placeras då på tvättbjörnens fält. Om ett av 
träden man valt är tomt får man dra ett nytt kort.) [Se EXEMPEL 4.] 
 

EXEMPEL 2: Du skickar ingen till äppelträdet, du skickar två plockare och en trädgårdsmästare till citronträdet, 
ingen till körsbärsträdet, men en trädgårdsmästare till plommonträdet. (Kom ihåg att korten ska ligga med 
framsidan ned, och jämna till korthögarna så att ingen kan se hur många kort som ligger i varje hög.) 
 

EXEMPEL 3: En plockare skickas till körsbärsträdet, två trädgårdsmästare till äppelträdet, ingen till 
plommonträdet och en plockare till citronträdet. 
 

EXEMPEL 4: Tvättbjörnen äter ett äpple och en citron från motsvarande träd. 
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Fas 3: Plocka och plantera 
 
Alla spelare skickar i tur och ordning sina plockare och trädgårdsmästare till fruktträdgården. 



 
När det är din tur vänder du på dina kort och visar alla fruktträd och vilka arbetare du skickat dit. Om du har 
lastbilsbrickan (läs i fas 5 hur man gör för att få den) kan du placera om dina arbetare nu. Det sker i tre steg så här: 
 
1. Plocka 
Alla plockare och extraarbetare plockar var sin frukt från det träd som han blivit utsedd att sköta. Lägg frukten på 
bordet framför dig. För varje plockare (inte extraarbetarna) som inte kan plocka någon frukt (därför att trädet är 
tomt) får du byta frukt direkt. Det gör du genom att byta ut någon av frukterna framför dig mot en frukt som någon 
annan spelare har eller som finns i fruktförrådet. Den andra spelaren får inte neka till detta fruktbyte. (Har du ingen 
frukt får du inte byta till dig någon.) [Se EXEMPEL 5.] 
 
OBS! Du måste plocka frukt om det finns frukt i det träd som du skickade din plockare till. Du kan’inte byta frukt 
istället. 
 
2. Plantera 
Alla trädgårdsmästare och extraarbetare tar var sin frukt av rätt sort från fruktförrådet och lägger dem i skottkärran 
under trädet. Dessa frukter får inte plockas av någon annan spelare i denna spelrunda. Om det inte finns någon frukt 
av rätt sort i fruktförrådet kan trädgårdsmästaren inte plantera. Istället plockar en extraarbetare 
(plockare/trädgårdsmästare) en frukt och planterar den vid det träd han är utsedd att sköta.  
 
3. Plocka en gång till (gästarbetare) 
Om du har gästarbetarbrickan (läs i fas 5 hur man gör för att få den) kan du plocka en frukt från ett valfritt träd. Är 
alla träd tomma tar gästarbetaren en frukt från fruktförrådet. 
 
När spelare 1 har slutat plocka och plantera tar han upp sina kort för att använda dem i nästa spelrunda. Spelare 2 
skickar då sina arbetare till fruktträdgården för att plocka och plantera. Spelet fortsätter i den ordning som 
turbrickorna visade tills alla spelare har gjort ett drag. [I EXEMPEL 6 på sidan 7 kan man se ett speldrag.] 
 
När fas 3 är slut flyttar man all frukten i skottkärran till motsvarande träd. Observera att varje träd på spelplanen har 
fem frukter. Det betyder inte att varje träd endast har fem frukter. Varje träd kan ha ett obegränsat antal frukter. 
 

Efter två fruktbyten: 
 

EXEMPEL 5: Spelare 4 gör två fruktbyten genom att  byta till sig två körsbär från spelare 1 och spelare 2 . 
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EXEMPEL 6: Ett speldrag. Du har två plockare, två trädgårdsmästare, en extraarbetare och gästarbetarbrickan. 
Du skickar en plockare och extraarbetaren till körsbärsträdet, två trädgårdsmästare till äppelträdet, ingen till 
plommonträdet och en plockare till citronträdet.En plockare plockar en citron och extraarbetaren plockar ett 
körsbär. Eftersom den andra plockaren inte får någonting (det finns inga körsbär kvar) får du byta frukt med en 
annan spelare. (Du byter till dig ett äpple mot ett körsbär från den andra spelaren.) Du planterar ett körsbär och 
två äpplen (i skottkärran). TiIl sist plockar gästarbetaren en citron. 
 



Fruktbyte 
 

Fas 4: Till fruktmarknaden 

 
Spelarna bestämmer nu i tur och ordning om man ska sälja frukten för att hyra extraarbetare eller om man ska satsa 
på att vinna priser på fruktmarknaden.  
 
Man kan köpa en eller flera extraarbetare eller vinna priser (medaljer eller band) genom att lämna tillbaka några 
frukter till fruktförrådet. Antalet frukter som man lämnar tillbaka är lika med det antal som syns på spelplanen 
bredvid det eller de objekt man vill ha. Frukten som lämnas tillbaka till fruktförrådet kan ha olika färg. Om man 
köper en extraarbetare behåller man detta kort under resten av spelet. Varje spelare kan skaffa sig maximalt två 
extraarbetare under ett spel. Om man vill ha ett pris tittar man på värdet men avslöjar det inte för de andra spelarna. 
[Se EXEMPEL 7 på sidan 8.] 
 
Har man tvättbjörnsbrickan får man rabatt på det antal frukter som man måste betala för extraarbetare och priser. 
Varje extraarbetare kostar en frukt mindre och varje pris två frukter mindre. 
 
VIKTIGT ATT VETA! När marknaden är över (efter fas 4) och någon av spelarna har mer än åtta frukter 
måste han lämna tillbaka så många frukter till fruktförrådet att han bara har åtta kvar. 
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Det här har du: 
 

EXEMPEL 7: Du har sju frukter i blandat urval.  Du kan få det billigaste gröna bandet för fem eller det billigaste 
blå bandet för sex frukter. Du kan inte köpa någon silvermedalj eftersom den billigaste silvermedaljen är slut och du 
har inte åtta frukter som nästa medalj kostar. Du kan få ett rött band för fem frukter, men ett grönt band är mer värt. 
Om du hade haft tvättbjörnsbrickan hade du kunnat köpa en guldmedalj för sex frukter eller ta ett grönt band för tre 
och ett blått band för fyra frukter. 
Eftersom du inte har någon tvättbjörnsrabatt köper du det gröna bandet för fem frukter och sparar två av dina 
körsbär för att användas i fas 5. 
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Fasa 5: Fördela specialbrickor 

 
Nu jämför spelarna sina fruktförråd för att bestämma spelarordningen i nästa spelrunda och se vem som har 
tvättbjörnsbrickan, lastbilsbrickan och gästarbetarbrickan. Det gör man genom att titta efter vilka markörer som 
ligger på stammarna till de fyra fruktträden. 
 
Obs! När man fördelar specialbrickorna får man inte ta bort specialmarkörerna från spelplanen. Specialmarkörerna 
(mindre brickor med tryck på diagonalen och brun kant) ligger på spelplanen och på stammarna till de fyra träden. 



Specialbrickorna (större brickor med tryck på tvären utan kant) delas ut till spelarna under fas 5. Turbrickorna 
betraktas som specialbrickor. 
 
Turordningen: 
Den spelare som har flest frukter från det träd där denna markör ligger blir den som börjar spelet i nästa spelrunda 
och tar turbricka nr 1. Den spelare som har näst mest av dessa frukter blir spelare nummer två och så vidare. Om 
minst två spelare har lika många frukter kan man göra så att den spelare som hade turbrickan med det hösta numret 
får börja före den andra. [Se EXEMPEL 8.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gästarbetaren: 
Den spelare som har flest frukter från det träd där denna markör befinner sig får gästarbetarbrickan. Om minst två 
spelare har flest av en fruktsort tar man bort gästarbetarbrickan och sparar den till fas 5 i nästa spelrunda. Spelaren 
med gästarbetarbrickan får plocka en extra valfri frukt när han eller hon är i tur.  
 
Turordningen bestäms genom att se vem som har flest frukter från det träd där turordningsmarkören ligger. 
 

Turordningen: 
 

EXEMPEL 8: Här bestämmer körsbären turordningen i nästa spelrunda. (Turordningsmarkören ligger på stammen 
till körsbärsträdet.) Anna och Kalle har två körsbär var, Sara har fyra, Emil har ett och Magnus har inga alls. Sara 
börjar. Anna och Kalle har lika många, men Anna var före Kalle i denna spelrunda. Därför får Kalle börja före 
Anna. Emil blir fyra och Magnus sist i turordningen. 
 

Gästarbetaren plockar en frukt som du har valt från ett träd som fortfarande bär frukt. Det gör han efter ditt drag i 
fruktträdgården (I fas 3). 
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Tvättbjörnen: 
Den spelare som har flest frukter från det träd där denna markör ligger får tvättbjörnsbrickan. Om minst två spelare 
har flest av denna frukt tar man bort tvättbjörnsbrickan och sparar den till fas 5 i nästa spelrunda. Den spelare som 
har tvättbjörnsbrickan får välja vilka två frukter som tvättbjörnen ska äta och får rabatt när han/hon köper 
extraarbetare eller priser på fruktmarknaden. I fas 2 och 4 kan man läsa om vad det innebär att ha tvättbjörnsbrickan. 
 
Lastbilen: 
Den spelare som har flest frukter från det träd där denna markör ligger får lastbilsbrickan. Om minst två spelare har 
flest av denna frukt tar man bort lastbilsbrickan och sparar den till fas 5 i nästa spelrunda. Den spelare som har 
lastbilsbrickan får placera om sina arbetare under fas 3 innan han börjar plocka och plantera. 



 
 
 
 
 
Spelarna som får specialbrickorna behåller dessa till fas 5 i nästa spelrunda, även om de förlorar frukt och tappar 
majoriteten under spelrundan. Brickorna byter bara ägare under fas 5. 
 
När specialbrickorna har fördelats inför nästa spelrunda byter två specialmarkörer plats så här:  Byt ut de markörer 
mot varandra som ligger på träden med samma frukter som tvättbjörnen ska äta. (Detta är de två frukter som ligger 
på tvättbjörnens fält.) Lämna sedan tillbaka frukterna till fruktförrådet. [Se EXEMPEL 9.] 
 

Den spelare som har tvättbjörnsbrickan väljer vilka två frukter som ska ätas i omgång 2. 
Den spelare som har tvättbjörnsbrickan betalar en frukt mindre för en extraarbetare och två frukter mindre för ett 
pris på fruktmarknaden (omgång 4). 
 

Den spelare som har lastbilsbrickan får ändra på placeringen av sina arbetare i sitt drag i fruktträdgården (i 
omgång 3), om han vill, genom att skicka dem till olika träd. 
 
 

EXEMPEL 9: Under omgång 2 äter tvättbjörnen ett körsbär och en citron.  Byt ut lastbilen och 
turordningsmarkören mot varandra så att lastbilen hör till körsbären och turbrickan till citronerna. Lägg de 
uppätna frukterna (körsbäret och citronen) i fruktförrådshögen. 
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Spelslut 

När det återstår högst fem priser på spelplanen som ingen ännu gjort anspråk på spelar man en hel spelrunda till. När 
den spelrundan är slut är även spelet slut. 
 
Efter den sista spelrundan visar alla spelare sina priser och räknar ihop sina poäng. Det totala antalet poäng man får 
är summan av alla poäng för de priser man har plus en poäng för varje frukt man har. Den spelare som har flest 
poäng vinner spelet. 
 
Om det blir oavgjort mellan två spelare vinner den som har guldmedaljen med högst värde. Har ingen av spelarna 
någon guldmedalj vinner den vars silvermedaljär mest värd. (Så fortsätter man sedan i tur och ordning med det blå, 
gröna och det röda bandet.) 
 
I EXEMPEL 10 nedan kan man se hur poängräkningen går till. 

EXEMPEL 10: Poängräkning efter spelslut. Anna har 20 + 9 + 16 + 1 = 46 poäng. Magnus har 10 + 15 + 18 = 43 
poäng. Kalle har 14 + 16 + 12 + 2 = 44 poäng. Sara har 23 + 19 + 4 = 46 poäng. Emil har 11 + 8 + 19 + 1 = 39 



poäng. Anna och Sara har lika många poäng, men Saras guldmedalj är värd 23 poäng medan Annas bara är värd 
20. Sara vinner! 
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Spelvariant 

Nr man spelar spelet med fyra eller fem spelare är det kanske inte så roligt för den spelare som är sist i första 
spelrundan. Det kan man ändra på genom att ta med antingen båda eller någon av följande varianter: 
istället för att ta två frukter på måfå kan den fjärde och femte spelaren få välja sina två startfrukter. 
Den femte spelaren kan till exempel välja antingen tvättbjörnsbrickan eller lastbilsbrickan i första spelrundan. 
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