
 
 

 
 
Tic-Tac-Toe er et morsomt, enkelt spill for 2 spillere eller lag. Den kombinerer standardreglene for penn-og-papirspillet 
med dart. 

Målet er å få en tic-tac-toe akkurat som det vanlige spillet ved å ha tre X'er eller O-er på rad horisontalt, vertikalt eller 
diagonalt. 

Tre tic-tac-toe skjemaer noteres opp på resultattavlen, en liten i hver av de to spillerne / lagets kolonner og en større i 
midten. De små benyttes til å markere hva hver spiller treffer, og den store benyttes til det faktiske tic-tac-toe-spillet. 

Tallene som brukes i spillet, henvises på dartskiven med lignende plassering på tic-tac-toe-skjema de representerer 
(B betyr bullseye): 
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For å plassere en X eller en O i det store spillbrettet, må en spiller "lukke" nummeret først i det lille spillbrettet i sin 
kolonne. For å lukke et tall, må man treffe dette tallet tre ganger. 

Den tynne ytre dobbeltringen teller to ganger tallet og den tynne trippelringen teller tre ganger tallet.  

Et treff indikeres med en skråstrek ("/"). To treff indikeres med et kryss ("X"). Og tre treff indikeres med en sirkel ("O") 
for å vise at den er "lukket". 

F.eks. treffer en spiller en singel 18, en dobbel 18 og en singel 7. I sitt lille brett, vil han plassere en sirkel i øvre høyre 
boks for å vise at han lukket 18 og en skråstrek i nedre venstre boks for å indikere et treff i 7. 

Nå fordi han lukket 18 først, avmerker spilleren den øvre høyre boksen i det store spillbrettet ved å plassere sin X eller 
O i den boksen. 18 er nå ikke lenger for den andre spilleren. 

Spillerne kaster en dart hver på bullseye, den spilleren som er nærmeste starter først. Spillernes navn noteres over de 
små skjemaene. Den som starter velger også å være X eller O, og noterer det ved siden av sitt navn. 
Den første spilleren skal forsøke å lukke tallene som gjelder så raskt som mulig, ved å plassere en X eller O der han 
ønsker. 
Spillerne veksler med å kaste tre piler helt en vinner en tic-tac-toe, eller kampen ender uavgjort. 

Hvis du ikke kjenner strategien til tic-tac-toe, bør du søke profesjonell hjelp. 
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