Tutti Frutti går ut på att samla poäng genom att under rundan få bäst
kombination på sin pjäser. Varje spelare har tre pjäser var som alla
kastas samtidigt, den som har bästa handen vinner rundan och får
därmed 1 poäng.

1.
2.
3.
4.

Spelaren med bäst hand vinner rundan och får 1 poäng.
Om två spelare har oavgjort bäst hand får ingen poäng.
Alla spelare ska kasta sina pjäser samtidigt.
Om samma spelare får tre Tutti Frutti under samma spel ska dennes pjäser bytas mot en annan spelares pjäser.
5. Man får ej medvetet deformera sina pjäser.
6. Om pjäserna landar så att de vidrör varandra ska spelaren göra
omkast.

7. Domaren är enväldig och dennes beslut går ej att överklaga.
8. Spelarna får inte kasta pjäserna innan domarens tecken.
9. Spelarna får inte ta upp pjäserna innan domarens tecken.
10. Om samma spelare får tre Tutti Frutti under samma spel ska dennes pjäser bytas mot helt nya pjäser.

1. Vid brott mot någon regel utfärdas en varning till spelaren.
2. Vid en spelares tredje varning ska denne tilldelas poängavdrag.
Domartecken för Kasta pjäserna:
Håll ut handen över bordet med handflatan vänd nedåt.
Domartecken för Ta upp pjäserna:
Håll ut handen över bordet med handflatan vänd uppåt.

Traditionellt sett spelas Tutti Frutti till 10 poäng.
Under mästerskap bestäms poäng-taket av arrangörerna men
vanligast är att spela till 15 poäng med halvlek vid 10 poäng.

Kombinationerna rangordnas enligt nedan:
1. Tutti Frutti

2. Triss i bra

3. Triss i sämst

4. Stege

5. Par i bäst + bra

6. Par i bäst + sämst

7. Par i bra + bäst

8. Par i bra + sämst

9. Par i sämst + bäst

10. Par i sämst + bra

Tutti Frutti är ett spel som uppfanns på 4H:s
Riksläger 2004 på Gålö av Johan Haglund från
Uppsala och Carl Thelin från Kronoberg.
Spelet använder sig av godisbitar
från Fazers Tutti Frutti tablettaskar.
Tablettaskarna innehåller 21-24
godisbitar vilket innebär att på en
tablettask kan man spela 7-8
personer samtidigt.
Bäst

Bra

Sämst

Text och design är framtaget av Filip Axbrink Jönsson
från Kronoberg inför SM i Tutti Frutti under 4H:s
Riksläger 2013 i Ingelstad. Reglerna i häftet är en
omskrivning av original-reglerna som återfinns i
dokumentet Tutti Frutti, skrivet av Henrik Rask.

