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MÖLKKY JÁTÉKSZABÁLY 

A MÖLKKY EREDETE: 

A mölkky – vagy más néven finn teke, finn bowling, gyep-bowling – a viking sakkhoz (kubb) 

hasonlóan a Skandináv országokból ered. Az ott élők a felgyülemlett tűzifa-készletükből 

állították elő az első mölkky-szettet. A szabadtéri társasjáték igazi unaloműző: célja, hogy 

mindenki jól szórakozzon, miközben a versenyzés, versengés által az önbizalmat, a 

csapatösszetartást is erősíti.  

A finn teke, a mölkky egyszerű játék, könnyen megjegyezhető szabályokkal. Mégis az ügyesség 

és logika mellett szerencsére is szükségünk lesz, hogy győzni tudjunk. 

Fiatalok és idősebbek egyaránt játszhatják, 3 éves kor felett ajánlható. 

A csapatjátékhoz nincs szükség másra, csak egy mölkky-szettre és egy viszonylag sima terepre. 

Tavasztól őszig remek szórakozást nyújt, akár a kertben, akár a strandon vagy a tengerparton. 

Mindenkinek bátran ajánljuk, aki szeret mozogni, versenyezni és egy nagyszerű órát eltölteni 

szórakozva a barátokkal, családtagokkal – viking módra. 

A MÖLKKY (FINN TEKE) TARTOZÉKAI: 

12 számozott fabábu + 1 dobóbot (ennek neve: mölkky) 

A bábuk elhelyezése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forrás: wikipedia.hu 
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1. sor: 1., 2. 

2. sor: 3., 10., 4.  

3. sor: 5., 11., 12., 6.  

4. sor: 7., 9., 8.  

 

A MÖLKKY SZABÁLYAI: 

 A cél, hogy pontosan 50 pontot szerezzünk a játékban. 

 2-12 fő játszhatja a játékot, lehet 2 csapatra is oszlani. 

 A dobóbottal kell a bábukat eltalálni, feldönteni. 

 Minimum 3-4 méterről kell dobni, jelöljük meg a dobóterületet. 

 Egy darab bábu feldöntése esetén annyi pontot kapunk, amennyit ér (a szám, ami 

szerepel rajta). 

 Több bábu feldöntése esetén annyi pontot kapunk, ahány bábut feldöntöttünk, 

függetlenül attól, milyen számok vannak rajta (pl. Hat bábu feldöntése esetén 6 pont). 

 Csak az számít feldöntött bábunak, ami a földet érinti, az egymásra boruló bábuk nem 

számítanak! 

 Ha egy bábu felborult, újra felállítjuk oda, ahová a talpa ért. 

 Ha valaki 3-szor egymás után nem talál el bábut, kiesik a játékból. 

 Ha valaki több mint 50 pontot szerez, pontszámai visszaesnek 25-re, innen kell 

folytatnia a játékot. 

 Egy kör addig tart, míg valaki el nem éri az 50 pontot.  

 Sorsolással döntsük el, ki kezdi a játékot, esetleg születési sorrendben is játszhatunk, 

ilyenkor a legfiatalabb kezd. 

 A következő kört mindig az kezdi, aki a legkevesebb pontot érte el. 

 Érdemes egy bírót választani, aki figyeli, hogy szabályosan történik-e minden. Őt 

később le lehet cserélni. 

 A játékhoz vigyünk papírt, ceruzát, jegyzettömböt, és írjuk fel a pontszámokat. 

 

Jó szórakozást kíván a gyep-bowlinghoz a vesszoparipa.hu webáruház! 
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