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2 of meer spelers. Vanaf 4 jaar

Inhoud :
30 spaghettislierten, 1 yeti, 1 bord, spelregels.

Doel van het spel :
Neem één voor één voorzichtig de spaghettislierten van het bord 
maar zorg ervoor dat Yeti in jouw beurt niet valt!

Voorbereiding :
• Plaats het bord op een vlak 
oppervlak. Leg de 
spaghettislierten kriskras door 
elkaar bovenop het bord (zie 
tekening).
• Leg Yeti voorzichtig in het midden bovenop de 
spaghetti.
Er zijn TWEE belangrijke spelregels:
• Wanneer je een spaghettisliert eenmaal hebt aangeraakt, dan 
moet je deze ook wegnemen.
• Je mag daarbij altijd maar 1 hand gebruiken.

Spel :
• De oudste speler begint en neemt voorzichtig 1 spaghettisliert uit 
het bord. Daarbij mag de speler trekken, duwen, draaien, tillen… 
zolang Yeti maar niet in het bord valt!
• Als het je lukt om een spaghettisliert van het bord te nemen zonder 
dat Yeti valt, is je beurt afgelopen en is de beurt aan de speler die 
links van je zit en zo verder. 
• Als Yeti tijdens jouw beurt (of voordat de volgende speler een sliert 
heeft aangeraakt) in het bord valt, is het spel afgelopen!

OPMERKING: Wanneer Yeti verschuift of aan een spaghettisliert 
boven het bord blijft hangen, wordt gewoon doorgespeeld. Het spel 
stopt enkel wanneer hij helemaal in het bord is gevallen.

Winnaar van het spel :
De speler die erin slaagt om een spaghettisliert weg te nemen vóór 
de speler die Yeti laat vallen, is de winnaar!

SPELVARIANT :
De speler die Yeti heeft laten vallen, speelt niet meer mee. Yeti 
wordt opnieuw bovenop de resterende spaghetti’s gelegd en de 
andere spelers spelen verder net zo lang tot er 1 speler overblijft. Hij 
is de winnaar!

Vier de overwinning in Yeti-stijl door rond te springen en je armen in 
de lucht te gooien!


