Yoker
Vad du behöver för att spela

Möjliga händer

Varje spelare behöver fem sexsidiga tärningar och 8 mynt eller
andra typer av marker.

Händerna är sorterade med högsta hand överst. Den högre
handen i listan vinner över alla lägre.

Vinstkriterier
När en spelare har alla mynt har denne vunnit och spelet är slut.

En rundas struktur
1) Betala till potten
Varje runda inleds med att samtliga spelare betalar ett mynt
till potten. De spelare som inte har råd med detta är ute ur spelet.

2) Skapa händer och avgör vem som börjar
När alla har betalat slår samtliga spelare sina tärningar. Detta görs öppet. Därefter sätter spelarna ihop pokerhänder av
tärningarna. Spelaren som sitter till vänster som den med högst
hand börjar rundan. Om flera spelare sitter på samma högsta
hand slumpas en fram av dessa. Spelaren till vänster om denne
börjar rundan.

3) Slå om eller lägg dig
Varje spelare får, i tur och ordning, välja att antingen lägga sig
eller att betala till potten för att slå om ett valfritt antal av
sina tärningar. När valet är gjort går turen vidare till nästa
spelare.
Spelaren som sitter på högsta handen behöver inte välja mellan
att slå om eller lägga sig, utan kan i stället välja att passa och
låta turen går vidare till nästa spelare.

- Yoker (Alla fem tärningar visar samma valör)
- Fyrtal (Fyra av tärningarna visar samma valör)
- Kåk (Tre av tärningar visar samma valör, de andra två visar en
annan gemensam valör)
- Stege (Tärningarna visar 1-5 eller 2-6)
- Triss (Tre av tärningarna visar samma valör)
- Två par (Två av tärningarna visar samma valör, och två tärningar
visar samma av en annan valör)
- Par (Två av tärningarna visar samma valör)
- Högst tärning (Tärningarna visar ingen av ovanstående kombinationer)

Vad slår vad i lika händer?
För att händer ska anses vara identiska måste varje enskild
tärning visa samma sak i båda händerna. Om så ej är fallet kan
nedandstående användas för att avgöra en vinnare.

Yoker

Högst valör vinner.

Fyrtal, Triss, Två par, Par

Högst valör vinner, följt av högsta tärning.

Kåk

Högst valör på trissen vinner, följt av valör på par, följt av
högsta tärning.

4) Avgör vinnare

Stege

När endast en spelare återstår, eller om flera spelare har
samma högsta hand och ingen vill slå om, är rundan slut. Potten
går till den vinnande spelaren. Om flera spelare delar på vinsten delas potten upp så jämt som möjligt mellan dessa. Eventuella mynt som inte kan delas jämt ligger kvar till nästa pott.
Därefter börjar en ny runda.

Frivilliga regler

Att slå om
En spelare kan slå om hur många gånger denne vill, men varje
omslag kostar ett mynt mer än förra. Första omslaget kostar
således ett mynt, andra kostar två mynt, och så vidare. Spelaren måste kunna betala hela avgiften för att få slå om. Man får
bara slå om en gång per runda. Så snart du har slagit om går
turen vidare till nästa spelare.

Att gå all-in

Stege 2-6 vinner över stege 1-5.

Slutduell
När endast två spelare återstår kan duellregler användas
för att snabba på att avsluta spelet. Under en duell dubblas
alla kostnader i spelet. Insatsen kostar alltså 2 mynt. Första
omslaget kostar 2 mynt, andra kostar 4 mynt, och så vidare.
Om en spelare endast har ett mynt kvar i början av rundan kan
denne spela ändå genom att gå all-in.

Längre spel
För att förlänga spelet kan man låta spelare börja med fler än 8
mynt var. Tänk dock på att långa spel kan leda till att spelare
som åker ut fort att bli uttråkade.

Om en spelare spenderar sitt sista mynt i en runda, antingen som
betalning för rundan eller vid ett omslag, kan denne inte längre agera. Övriga spelare får från och med att någon går all-in
endast två omslag på sig, sedan är rundan slut. Om spelaren som
gick all-in vinner rundan får denne hela potten, inklusive de
mynt som lades i potten efter att hen gått all-in.
Av Kristoffer Warnberg

