
Hra I         pro 2 hráče      
Ke hře potřebujete: 2 modelky, 2 x 5 doplňků tvořících 2 
modely, hrací kostku, návod.         

Příprava:
Hráči si dle vzájemné domluvy vyberou či vylosují každý jednu 
modelku. Poté před sebe jednotlivě rozloží 5 doplňků tvořících 
vybraný model (jeden ze 3 modelů z obrázku níže – č. 1, č. 2 
nebo č. 3) tak, aby byly dobře viditelné. Ostatní doplňky jiných 
modelů odložte zpět do krabice – v této hře je nebudete 
potřebovat.
 

Pravidla hry:
Začíná nejmladší hráč. Hráči střídavě hází kostkou. Získané 
doplňky vybraného modelu hráči přichytí na svou modelku. 
Cílem hry je co nejrychleji „obléct“ svou modelku. Číslo, které 
hráč hodí kostkou, rozhoduje o jeho postupu:

Buď mininávrhářkou!

Nejdříve z balení vyjměte lepenkové postavy modelek. Obě 
postavy můžete vložit do plastového stojánku, který najdete v 
balení (viz obrázek na spodní straně krabice). Poté před sebou 
rozložte 3 desky s doplňky šatníku. Každý z doplňků je uložen 
na podložce z elektrostatické fólie. Lehkým pohybem za okraj 
vybraného doplňku jej opatrně stáhněte z desky, umístěte jej 
na postavu modelky a lehce vyhlaďte prstem. Jednotlivé 
doplňky spolu libovolně kombinujte – vždy tak získáte různé, 
ale především vzrušující modely.

Jednotlivým číslům na kostce odpovídají následující doplňky:

Vítězí hráč, který jako první „oblékne“ svoji modelku.

– boty   

     
– kalhoty nebo sukně (dle modelu)

– svetřík/blůzka

– kabelka  

          
– náramek (model č. 1) nebo kabátek (model č. 2)

– hráč si může vybrat jakýkoli doplněk ke svému 
modelu nebo může (cítí-li se ohrožen postupem 
protivníka) odebrat jakýkoli doplněk ze soupeřovy 
modelky a vrátit jej zpět před sebe
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Hra II          pro 2 hráče
Ke hře potřebujete: 2 modelky, 2 x 5 doplňků tvořících 2 
modely, hrací kostku, návod

Příprava:
Hráči si dle vzájemné domluvy vyberou či vylosují každý jednu 
modelku a modely, které k nim patří (označené č. 1 a č. 2). 
Poté na jedno místo před sebe rozloží všech 5 doplňků 
tvořících vylosovaný model tak, aby byly dobře viditelné. 
Ostatní doplňky jiných modelů odložte zpět do krabice – v této 
hře je nebudete potřebovat.

Pravidla hry:
Začíná nejmladší hráč. Hráči střídavě hází kostkou. Počet, 
který hodí, rozhodne o tom, který doplněk svého modelu 
mohou použít. Pokud hráč hodí např. č. 2 a doplněk odpovída-
jící tomuto číslu již ve hře použil, nezískává žádný doplněk a 
hází soupeř. Cílem hry je co nejrychleji „obléct“ svou modelku. 
Získané doplňky vybraného modelu hráči postupně přichytí na 
svou modelku.
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č. 1 č. 2

Vítězí hráč, který jako první „oblékne“ svoji modelku.

– zdržíš se hry, kostkou hází soupeř       
     

– máš právo si vybrat jeden z doplňků svého modelu

– svému soupeři odebereš již vybraný a použitý doplněk a 
umístíš ho zpět před sebe

– můžeš si vybrat: buď si vezmeš jeden z doplňků svého 
modelu, nebo soupeři odebereš již vybraný a použitý 
doplněk a umístíš ho zpět před sebe
        
– ztrácíš jeden z již vybraných a použitých doplňků svého 
modelu a umístíš ho zpět před sebe

        
– vybereš si jeden z doplňků svého modelu a házíš ještě 
jednou

č. 1
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č. 2 č. 3

NÁVRHÁRKA
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