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Kæmpe Mikado

Hvordan kan man spille kæmpe Mikado udenfor på en sundhedsforsvar-
lig måde på værestedet
• Forsaml ikke flere end de tilladte.
• Sørg for at håndvask eller håndsprit er tilgængeligt under hele aktiviteten, samt at der er 

god plads til aktiviteten.
• Mikado-pindene kan ikke meningsfuldt afsprittes, derfor er det meget vigtigt, at deltagerne 

vasker hænder eller bruger håndsprit løbende under aktiviteten og som minimum før og 
efter deres tur i et spil.

• Kommunikér helt konkret hvilke regler og rammer, der er for aktiviteten, og hvad der forven-
tes af dem, der møder op til aktiviteten. 

Spillets formål:
At samle flest point sammen, ved at samle flest pinde sammen.

Sådan spiller man: 
• Træk lod om hvem der starter med at samle pinde.
• Start med at samle alle pindene i lodret bunke og placer ”Mikado-pinden” (pind med blå 

spiral) i midten. Slip bunken med hænderne og lad pindene falde til jorden.
• Spiller 1 skal nu samle så mange pinde sammen som muligt.
• Man taber turen, hvis man rør ved en af de andre pinde end den man forsøger at samle op
• Man taber også turen, hvis en af de andre pinde end den man forsøger at samle op, bevæ-

ger sig.
• Hvis man samler ”Mikado-pinden” op må man bruge den til at samle andre pinde op fra 

jorden.
• Spillet fortsættes til alle pinde er samlet op og herefter udregnes point (se point oversigt 

nedenfor).
• Vinderen er naturligvis den med flest point  
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Pindenes værdier:

Navn Antal Markering Point.

Mikado 1 pind med blå spiral 20 point.

Mandarin 5 pinde med blå-rød-blå ringe 5 point hver

Bouzu 5 pinde med rød-blå-rød-blå ringe 5 point hver

Samurai 15 pinde med blå-gul-rød ringe 3 point hver

Kuli 15 pinde med blå-rød ringe 2 point hver


