
Kielferga – spilleregler 

 

 

 

Vinneren er den som først får lagt ut alle sine kort. 

Oppsett: 

Alle sjuere tas ut av bunken og legges med tallsiden opp på rekke midt på bordet. Testen av bunken 

deles i to, 24 kort til hver spiller. 

Hver spiller legger ut sine 24 kort i bunker på fire kort, seks bunker til sammen. Baksiden av kortene 

skal opp.  

For å avgjøre hvem som skal starte spillet, vendes det øverste kortet på bunken lengst til høyre hos 

hver spiller. Den med lavest verdi skal starte. Ess teller 1. Hvis samme verdi, vendes kortet nærmest 

til venstre, osv. 

Spillets gang: 

Begge spillere vender alle toppkort. Spilleren som starter kan begynne å flytte på sine kort, kun ett 

om gangen.  

Spilleren har tre muligheter å flytte kort: 

1. Midt på bordet ligger sjuere. Her skal spillerne legge ut kort i stigende og synkende rekkefølge ved 

hver side av sjuerne. Eks: ved hjerter 7 legges det ut hjerterkort i rekkefølgen 6-5-4-3-2-A, og 8-9-10-

Kn-D-K. 

2. Spilleren kan flytte kort over på motspiller kort. Kortene må legges på samme symbolkort, og i 

motsatt rekkefølge av hvordan kortene legges på bordet. A-2-3-4-5-6 eller K-D-Kn-10-9-8. Man kan 

legge ut feks 5 på 4 ellerKn på D, man må ikke starte med A eller K.  

3. Spilleren kan på tilsvarende måte flytte kort på sin egen "bane".  



To eller flere kort kan ikke flyttes samlet.  

Når ett kort er flyttet vendes kortet under.  

Spilleren fortsetter så lenge vedkommende ser at hen kan flytte kort. Deretter er det motspiller tur.  

Omstokk: 

Når ingen av spillerne kan flytte flere kort blir det omstokk. Hver spiller samler sammen sine egne 

kort, stokker dem selv, og legger ut i nye bunker med fire kort. Avhengig av hvordan kort ble flyttet 

og lagt ut runden før, vil det kunne bli færre eller flere bunker enn seks stk.  

Den spilleren som flyttet kort sist før omstokk starter igjen.  

Kongeplass: 

Når en spiller har flyttet et siste kort fra sine bunker blir dette en "kongepkass". Her kan motspiller 

legge ut en kongeman kan ikke legge egen konge på egen kongepkass.  

Obs: Hvis en spiller på sin runde kun kan flytte over en konge uten at det er noen flere kort hen kan 

gjøre noe med i den runden, kan ikke kongen flyttes.  

Merk: Hvis en spiller bare får lagt ut feks fire bunker etter omstokk, er det ikke to ledige 

kongeplasser. Det er antall bunker etter omstokk som er utgangspunktet for eventuelle 

kongeplasser.  

Stokk-om: 

For hvert Ess/A eller Konge en spiller får avsluttet med på bordet, skal spilleren etter endt runde be 

motspiller stokke om en av sine bunker. Her er det en gylden mulighet til å sabotere litt for 

motspiller. Det er mulig å be motspiller stokke om bunker med kun ett kort også.  

Hvis spilleren skal stokke om flere bunker, skal disse stokke sammen. Kortene legges ut igjen i bunker 

på fire kort.  

Det kan være taktiske grunner til å "overse" at man kan flytte kort hos seg selv. Det kan feks gi 

mulighet for spilleren å starte etter omstokk. 


