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Wie 3 op een 

rij heeft, 

wint!

7+ 2-4

INHOUD:

Rubik’s Cage

24 Cubies 

(4 rode, 4 blauwe, 

4 gele, 4 groene, 

4 oranje, 4 witte) 

Spelregels



Voorbereiding
Je begint met een lege Rubik’s Cage. Let erop dat aan de 
bovenkant en aan de onderkant van de Rubik’s Cage een 
afneembaar ‘deurtje’ zit.

Speel je met 2 spelers?
Dan kiest iedere speler drie verschillende kleuren cubies. 
Bijvoorbeeld: speler 1 kiest de rode, de blauwe en de gele 
cubies en speler 2 kiest de groene, de oranje en de witte 
cubies. Iedere speler heeft 12 cubies.

Speel je met 3 spelers? 
Dan kiest iedere speler twee verschillende kleuren cubies. 
Bijvoorbeeld: speler 1 kiest de rode en de blauwe cubies, 
speler 2 kiest de gele en de groene en speler 3 kiest de 
oranje en de witte cubies. Iedere speler heeft 8 cubies.

Speel je met 4 spelers?
Dan kiest iedere speler één kleur cubies. De cubies die 
overblijven leg je opzij. Deze cubies doen niet mee in het 
spel.

vergeet niet...
Alle spelers moeten goed de kleur van hun cubies 
onthouden. Zeker wanneer je cubies op zijn is dat heel 
belangrijk!

Rubik’s cage onderweg
Je kunt de cubies opbergen in de Rubik’s Cage, zodat je 
je spel overal mee naartoe kunt nemen!

Spelverloop:

1. Zet de Rubik’s Cage in het midden van de tafel en leg 
 je cubies voor je neer. Nu kan het spel beginnen.

2. De jongste speler begint. Daarna gaat de beurt met 
 de klok mee naar de volgende spelers.

3. Tijdens je beurt kun je één van de volgende acties 
 uitvoeren:

Een cubie laten vallen: open het deurtje boven 
op de Rubik’s Cage en stop er een cubie in. Aan 
het eind van de beurt doe je het deurtje weer 
dicht. 

De Rubik’s Cage draaien: draai een laag van 
de Rubik’s Cage één slag (90 graden) in een 
willekeurige richting, dus naar links of naar 
rechts.

De Rubik’s Cage ondersteboven zetten:
draai de Rubik’s Cage 180 graden zodat hij 
ondersteboven komt te staan.

LET OP: Je mag niet direct ongedaan maken 
wat de vorige speler tijdens zijn beurt heeft 
gedaan.

4. De beurten gaan verder totdat alle cubies in de Rubik’s 
 Cage zitten. Als een speler geen cubies meer 
 heeft, moet hij tijdens zijn beurt de Cage draaien of 
 ondersteboven zetten.

Wie wint het spel?
De speler die als eerste 3 van zijn cubies van dezelfde 
kleur op een rij heeft aan één zijde van de Rubik’s Cage - 
verticaal, horizontaal of diagonaal - is de winnaar!

Als het spel doorgaat totdat de laatste speler zijn laatste 
cubie in de Rubik’s Cage heeft geplaatst, heeft niemand 
gewonnen. Het is dan gelijkspel.

De Rubik’s Cage draaien: 
de Rubik’s Cage één slag (90 graden) in een 
willekeurige richting, dus naar links of naar 
rechts.

De Rubik’s Cage ondersteboven zetten:
draai de Rubik’s Cage 180 graden zodat hij 


