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ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA: 
60 KART SKARPETEK (30 PAR), 6 DWUSTRONNYCH KART POSTACI (DZIEWCZYNKA I CHŁOPIEC), 
24 KARTY PIOTRUŚ, INSTRUKCJA.

ZARYS GRY  
Zabawa w poszukiwanie skarpetek w stosie czystego prania wymaga uwagi oraz czujnego oka. 
Wykaż się szybkością oraz spostrzegawczością i jako pierwszy dobierz w pary skarpetki dla swojej postaci.

CEL GRY
Wygraj 3 rundy, aby zostać zwycięzcą i poznać sekret skarpetkologii.  

ZANIM ZACZNIEMY 
Przyjrzyjmy się kartom. Przedstawione postaci pochodzą z 6 różnych kultur i noszą charakterystyczne dla swojej 
narodowości ubrania. Stroje mają wzory, które widoczne są również na kartach skarpetek.

Skarpetki różnią się 3 szczegółami:
• kolorem –  skarpetki mają różne kolory pięt (żółte, czerwone, zielone, niebieskie, fioletowe),
• wzorem –  na skarpetkach widnieje 6 różnych wzorów, które pasują do stroju postaci,
• układem – każda skarpetka w grze ma swoją parę. Druga sztuka z pary ma taki sam wzór oraz kolor pięty, 
   ale różni się ułożeniem na karcie (w lewo lub w prawo).

Grę rozpoczynamy, rozdając wszystkim graczom po jednej karcie postaci.
Każdy gracz może sam wybrać, czy pomaga dziewczynce czy chłopcu.

nstrukcja Liczba graczy: 2–6
Czas gry: 15 minut

Wiek graczy: 4+

SKARPETKI



 

Gra rozgrywana jest w rundach. Gracz, który ma na nogach najładniejsze skarpetki, będzie oznajmiał początek 
rund. Koniec rundy następuje po dobraniu w pary 4 zestawów przez dowolnego gracza. 

CZAS ZACZYNAĆ! 
Przetasuj karty skarpetek i ułóż je (odkryte) w stosie na środku stołu.
 

ZASADY STANDARDOWE  
wiek graczy: 3–5 lat

Aby wygrać rundę, gracz musi zebrać 4 pary skarpetek, które mają taki sam wzór, jak strój wybranej postaci. 
Pasujące pary skarpetek będą różnić się jedynie kolorem pięt.

Właściciel najładniejszych skarpetek głośno krzyczy: START!. Wszyscy gracze jednocześnie starają się znaleźć 
skarpetki, pasujące do wybranej przez siebie postaci. Rozgrywka nie dzieli się na tury.  Gracze rozkopują stertę 
kart i wyciągają te skarpetki, których potrzebują. Używają przy tym tylko jednej ręki. Każda para skarpetek  
w kolekcji gracza musi zawierać jedną lewą oraz jedną prawą skarpetkę z tym samym wzorem i kolorem pięty. 
Gracz może mieć odłożoną tylko jedną skarpetkę bez pary. Gracz może podnieść dowolną kartę ze stosu, aby ją 
sprawdzić. Musi jednak odłożyć ją do stosu, jeśli nie zdecyduje się dołożyć jej do swojej kolekcji. Gdy któryś  
z graczy zdoła zebrać 4 pary skarpetek zgodnych z wymaganiami, kończy rundę, krzycząc: SUSZYĆ SKARPETY!.

Następnie gracze mogą sprawdzić zwycięski zestaw w poszukiwaniu pomyłek. Jeżeli w kolekcji nie ma błędów, jej 
właściciel ogłaszany jest zwycięzcą rundy i otrzymuje 1 punkt zwycięstwa. Jeżeli pozostali gracze znajdą pomyłkę 
w kolekcji, zwycięzcą zostaje gracz, który rzeczywiście posiada najwięcej poprawnych par skarpetek. Możliwy 
jest też remis. Wtedy każdy z remisujących graczy otrzymuje po 1 punkcie zwycięstwa. Na koniec rundy wszystkie 
skarpetki zbieramy, mieszamy i układamy odkryte na środku stołu. Jesteśmy gotowi do kolejnej rundy.

KONIEC GRY 
Jeżeli gracz zdobędzie 3 punkty zwycięstwa, wygrywa grę. Podziękujcie sobie za rozgrywkę i pogratulujcie zwycięzcy.



 

ZASADY ZAAWANSOWANE 
wiek graczy: 5+

Rozgrywka przebiega identycznie, jednak gracze poszukują innych skarpetek.
W tym trybie zabawy poszukujemy par skarpetek, które różnią się zarówno wzorem, jak i kolorem pięty. 
Dodatkowo żaden wzór skarpetki nie może zgadzać się ze wzorem stroju wybranej postaci.

Doświadczeni skarpetkolodzy mogą spróbować zebrać dla swojej postaci 5 par skarpetek (zamiast 4).
W tym trybie rozgrywki możesz spróbować przydatnej sztuczki – odrzucić dowolną z zebranych par skarpetek, 
jeśli uniemożliwia ona poprawne dobieranie w pary.

ZASADY GRY MEMORY
 wiek graczy: 3+

Przetasuj karty skarpetek, a następnie rozłóż je zakryte na stole tak, aby utworzyły prostokąt.
Teraz możesz rozegrać klasyczną grę memory. 

Każdy z graczy w swojej turze odkrywa po 2 karty:  Jeśli skarpetki są parą, gracz zabiera je ze stołu i dokłada 
do swojej kolekcji. Następnie odkrywa kolejne dwie karty. Jeśli skarpetki są różne, gracz odkłada je w to samo 
miejsce – rysunkiem skarpetki do dołu. Kolejka przechodzi na kolejnego gracza.
Gra toczy się do momentu, gdy na stole skończą się karty. Gracz z największą kolekcją par skarpetek zostaje 
zwycięzcą. W przypadku remisu gracze wspólnie cieszą się wygraną.
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ZASADY GRY SKARPETKOWY PIOTRUŚ 
wiek: 5+       liczba graczy 2–4       24 karty PIOTRUSIA (12 par postaci)

Postacie na kartach reprezentują różne profesje. Para składa się z dwóch kart: kobiety oraz mężczyzny 
wykonujących ten sam zawód (np. kucharka i kucharz, policjantka i policjant, tancerka i tancerz).

PRZYGOTOWANIE DO ROZGRYWKI

Zanim zaczniecie grę, do 24 kart Piotrusia należy dodać 1 losowo wybraną kartę skarpetki.
Będzie ona Skarpetkowym Piotrusiem.

Wszystkie 25 kart tasujemy i rozdajemy graczom. 
CEL GRY 

Celem gry jest kompletowanie i wykładanie par kart – w taki sposób, by nie pozostać
z kartą Skarpetkowego Piotrusia.

Na początku rozgrywki gracze wykładają na stół pary, które znajdują się pośród ich kart.

Następnie osoba, która dysponuje największą liczbą kart, pozwala kolejnemu graczowi, by wyciągnął jedną 
spośród jej kart. Jeśli wybrana karta utworzy parę z którąś z kart, które gracz już posiadał, wówczas wykłada on 
tę parę na stół. Teraz to on umożliwia kolejnemu graczowi wyciągniecie karty. Gra kończy się w momencie, gdy 
jeden z graczy zostanie tylko z kartą Skarpetkowego Piotrusia. Wygrywa osoba, która zebrała największą liczbę 
par. W przypadku remisu gracze wspólnie cieszą się wygraną.

Drogi Kliencie! 
Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie przepraszamy), 
możesz przesłać reklamację e-mailem – na adres: service@granna.pl. 

Nie zapomnij podać swojego imienia, nazwiska i adresu (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania) oraz napisać, jakiego 
elementu gry brakuje.

Jeśli chcesz otrzymywać drogą elektroniczną informacje o nowościach, to napisz e-mail z taką informacją na adres:  
service@granna.pl i podpisz go imieniem i nazwiskiem.
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