
Hra I         pre 2 hráčov   
K hre potrebujete: 2 modelky, 2 x 5 doplnkov tvoriacich 2 
modely, hraciu kocku, návod       

Príprava:
Hráči si podľa vzájomnej dohody vyberú alebo vylosujú každý 
jednu modelku. Potom pred seba rozložia 5 doplnkov tvoriacich 
vybraný model (jeden z 3 modelov z obrázka nižšie – č. 1, č. 2 
alebo č. 3) tak, aby boli dobre viditeľné. Ostatné doplnky iných 
modelov odložte naspäť do škatule – v tejto hre ich nebudete 
potrebovať.

Pravidlá hry:
Začína najmladší hráč. Hráči striedavo hádžu kockou. Získané 
doplnky vybraného modelu hráči prichytia na svoju modelku. 
Cieľom hry je čo najrýchlejšie „obliecť“ svoju modelku. Číslo, 
ktoré sa hráčovi zobrazí po hode kockou, rozhoduje o jeho 
postupe:

Buď mini návrhárkou!

Najprv z balenia vyberte lepenkové postavy modeliek. Obe 
postavy môžete vložiť do plastového stojana, ktorý nájdete v 
balení (pozri obrázok na spodnej strane škatule). Potom pred 
seba rozložte 3 dosky s doplnkami zo šatníka. Každý z 
doplnkov je uložený na podložke z elektrostatickej fólie. 
Ľahkým prichytením okraja vybratého doplnku ho opatrne 
stiahnite z dosky, umiestnite ho na postavu modelky a zľahka 
vyhlaďte prstom. Jednotlivé doplnky spolu ľubovoľne 
kombinujte – vždy získate rôzne, ale predovšetkým fantastické 
modely.

Jednotlivým číslam na kocke zodpovedajú nasledujúce doplnky:

Víťazí hráč, ktorý ako prvý „oblečie“ svoju modelku.

– topánky  

     
– nohavice alebo sukňa (podľa modelu)

– svetrík/blúzka

– kabelka  

          
– náramok (model č. 1) alebo kabátik (model č. 2)

– hráč si môže vybrať ľubovoľný doplnok k svojmu 
modelu, alebo môže (ak sa cíti byť ohrozený 
postupom protivníka) odobrať ľubovoľný doplnok 
zo súperovej modelky a vrátiť ho naspäť pred seba
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Hra II          pre 2 hráčov
K hre potrebujete: 2 modelky, 2 x 5 doplnkov tvoriacich 2 
modely, hraciu kocku, návod

Príprava:
Hráči si podľa vzájomnej dohody vyberú alebo vylosujú každý 
jednu modelku a modely, ktoré k nej patria (označené č. 1 a č. 
2). Potom na jedno miesto pred seba rozložia všetkých 5 
doplnkov tvoriacich vylosovaný model tak, aby boli dobre 
viditeľné. Ostatné doplnky iných modelov odložia naspäť do 
škatule – v tejto hre ich už nebudú potrebovať.

Pravidlá hry:
Začína najmladší hráč. Hráči striedavo hádžu kockou. Číslo, 
ktoré hodia, rozhodne o tom, ktorý doplnok svojho modelu 
môžu použiť. Ak hráč hodí napr. č. 2 a doplnok zodpovedajúci 
tomuto číslu v hre už použil, nezískava žiadny doplnok a hádže 
súper. Cieľom hry je čo najrýchlejšie „obliecť“ svoju modelku. 
Získané doplnky vybraného modelu hráči postupne prichytia na 
svoju modelku.
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Víťazí hráč, ktorý ako prvý „oblečie“ svoju modelku.

– zdržíš sa hry, kockou hádže súper     
     

– máš právo vybrať si jeden z doplnkov pre svoj model

– svojmu súperovi odoberieš už vybratý a použitý doplnok 
a umiestniš ho naspäť pred seba

– môžeš si vybrať: buď si vezmeš jeden z doplnkov svojho 
modelu, alebo súperovi odoberieš už vybratý a použitý 
doplnok a umiestniš ho naspäť pred seba
        
– strácaš jeden z už vybratých a použitých doplnkov 
svojho modelu a umiestniš ho naspäť pred seba

        
6 – vyberieš si jeden z doplnkov svojho modelu a hádžeš 
ešte raz
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