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Backe backe Kuchen
Auteur: Margit Reuter
Uitgegeven door Haba
Een eenvoudig dobbelsteenspel waarbij 2 tot 4 kinderen vanaf 3 jaar een taart
proberen te bakken.

Spelinhoud

1 houten speelbord
4 houten wijzers (om op de vier klokken te plaatsen)
28 houten pionnen
2 speciale dobbelstenen

Doel van het spel

De spelers proberen zo snel mogelijk de ingrediënten voor hun taart te verzamelen,
om die vervolgens te bakken.

Spelvoorbereiding

Elke speler kiest een taart op het speelbord. Daarbij hoort telkens een klok, die met
een wijzer uitgerust wordt. De wijzer moet bij het begin op de rode streep staan.
Elke speler neemt zeven pionnen - van elk kleur één - en ligt die voor zich op tafel.

1ste speelfase:

(de ingrediënten verzamelen - taartendobbelsteen)

De jongste speler begint, de anderen volgen in uurwijzerzin. Iedereen gooit één
maal met de dobbelsteen.

Zwarte taart = je mag een ingrediënt in je eigen taart plaatsen.
Rode taart = je mag twee ingrediënten nemen en in je eigen taart plaatsen.
Kat = de kat steelt het laatstgeworpen ingrediënt - deze weer verwijderen.

Wordt een rode taart geworpen, als er nog maar één ingrediënt nodig is, dan
dobbelt de speler nog eens met de bakdobbelsteen, nadat hij het ingrediënt
genomen heeft (zie ook tweede speelfase).

Is de taart vol, dan begint de tweede fase.

2de speelfase:

(de taart bakken - gele bakdobbelsteen)

Zwarte klok = de wijzer van de klok wordt in uurwijzerzin een streepje verder
gedraaid.
Rode klok = de wijzer mag twee streepjes verder draaien
Leeg vakje = De wijzer blijft steken - de volgende speler is aan de beurt.

Speleinde

De speler die als eerst zijn wijzer weer op het rode streepje krijgt, is gewonnen. De
anderen kunnen nog verder spelen tot alle taarten gebakken zijn.

2 of 3 spelers

De ongebruikte ingrediënten en wijzers worden weggelaten.

Spelvariant

Wie op het eind de rode streep voorbij is, terwijl hij nog een rode taart werpt, heeft
het doel niet bereikt en zijn taart is aangebrand.
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