Poäng under spelet

Poäng på handen

CRIBBAGE
FEMTON (varje kombination med summa femton)

2 poäng

FÖLJD (minst tre kort i ordningsföljd)

1 poäng/kort

PAR (varje kombination)

2 poäng

FLUSH (alla fyra handkorten i samma färg)

4 poäng

FLUSH när även startern är i samma färg

5 poäng

”HIS NIBS”(knekt i starterns färg)

1 poäng

Att lägga så summan blir femton

2 poäng

Att lägga så summan blir trettioett

2 poäng

”Go”(att sist kunna lägga under trettioett)

1 poäng

Sista kortet

1 poäng

Följd (de tre eller fler sist spelade korten är i
ordningsföljd; ordningen korten spelades i kvittar)

1 poäng/kort

Par (de senast spelade korten har samma valör; tre
kort i följd av samma valör ger 6 poäng (3 x par),
fyra kort ger 12 poäng (6 x par))

2 poäng

”HIS HEELS”(given får när en knekt slås upp som
starter)

2 poäng

·

En vanlig kortlek används; essen är lägst (ettor); klädda kort är värda
tio, övriga sitt prickvärde; vid kombinerande av par och följder skiljs
dock på de klädda korten (K-Kn är inte par, 8-9-D är inte följd)

·

Man drar kort om vem som ska börja ge (lägst börjar); vid flera
partier brukar förloraren av ett parti börja vara giv i nästa; varje
spelare får sex kort (ges ett och ett); båda lägger två kort var till
krubban; denna är en extra hand vars poäng tillfaller given

·

Efter att båda sakat till krubban drar förhand ett kort från leken som
slås upp som starter; startern räknas in i alla händer vid beräkning
av poäng på handen; vid mälningen består alltså alla tre händerna av
fem kort

·

Förhand spelar ut; spelarna turas om att lägga kort framför sig och
säger den poäng man sammanlagt är uppe i; summan får aldrig
överstiga 31, kan man inte lägga utan att komma över 31 säger man
”go”; kan motståndaren spela ett eller flera kort utan att komma över
31 gör han det, omgången är sedan slut; motståndaren till den som
kunde lägga sist börjar nästa omgång; spelet går tills bådas kort är
slut –när den ene inte har kort kvar säger han automatiskt ”go”

·

Efter spelet ges poäng för händernas värde; förhand mäler först,
därefter given och slutligen får given krubbans poängvärde

·

Spelet går till 121 poäng; normalt används ett speciellt ”cribbage
board”för att markera poängen; så fort någon går ut bryts spelet –
ordningen poängen ges i (till exempel den ordning man mäler
händerna i) kan alltså avgöra mot slutet

·

Diverse: följder måste dras ut till full längd (2-3-4-5 måste räknas
som en fyrkorts följd, inte som två treföljder); krubban kan inte få
flush på fyra kort (däremot fem kort); vid följder/par under spelet är
det de senast spelade korten som räknas, även om dessa ibland
spelats av samma spelare; följder/par räknas bara inom samma
omgång

