
 

Skud Pai Sho 



Doel 
Het doel van Skud Pai Sho is om de eerste speler te zijn die een Harmony Ring 
maakt, een ke8ng van Harmonieën die het middelpunt van het bord omringt 
zonder het aan te raken. 

Harmonieën 
Een Harmonie ontstaat wanneer twee harmonieuze Bloemtegels op dezelfde lijn 
liggen zonder dat andere tegels of Poorten tussen hen in liggen, en beide tegels 
niet op Poorten liggen. 

 Op dezelfde manier is er sprake van een Clash wanneer twee botsende 
Bloemtegels van beide spelers op één lijn liggen, maar geen enkele tegel op het 
bord mag Clashen. Dus, je kan geen zet doen als deze tot een Clash zou leiden. 

Bord 
❖ Tegels worden gespeeld op de lijnen van het bord en dus niet op de 

vakjes.  

❖ Poorten: Er zijn 4 Poorten. Bloemtegels worden hier geplaatst als ze op 
het bord worden gespeeld. Tegels die al op het bord zijn kunnen nooit 
terug op een Poort worden geplaatst.  

❖ Tuinen: De verschillende gekleurde gebieden op het bord beïnvloeden 
waar de basisbloemtegels kunnen worden geplaatst (zie Basis 
Bloementegels). 

❖ Bloeien en groeien: Bloemtegels worden groeiend genoemd als ze in een 
poort staan en bloeiend genoemd als ze ergens anders op het bord liggen. 

Spel opzetten 
Voor de eerste zet: 

De spelers kiezen elk 4 AccenMegels om mee te spelen 

Tijdens het spel. 

De eerste speler kiest een Basis Bloemtegel. Elke speler begint met één van deze 
tegel in tegenovergestelde poorten. Daarna doet de gast de eerste zet van het 
spel. 

Een beurt spelen 

Als je aan de beurt bent, kun je ofwel schikken (een bloem op het bord 
verplaatsen) of planten (een nieuwe Basis Bloem plaatsen op een open poort). Als 
je een nieuwe harmonie vormt tussen één van je tegels als je schikt, krijg je een 
Harmonie Bonus en mag je één van de volgende dingen doen: 

❖ Een AccenMegel op het bord plaatsen. 

❖ Een Speciale Bloem planten. 

❖ Als je geen groeiende bloemen heeN kan je een basisbloemtegel planten. 



Basis Bloementegels 
De spelers hebben 3 van elke basisbloemtegel. Zij...  

❖ Verplaatsen zich tot zoveel velden als het getal in hun naam. 

❖ Harmonie vormen met aangrenzende tegels in de cirkel.  

❖ Botsen met tegenoverliggende tegels van hetzelfde nummer. 

❖ Kunnen enkel tegels met hun eigen nummer vangen door erop te landen  

❖ Kunnen hun beurt niet eindigen binnen een tuin van tegengestelde kleur 

 

Accenttegels 
Spelers hebben 2 van elke Accent Tegel (maar kiezen er 4 voor mee te spelen). 
AccenMegels kunnen niet in een poort geplaatst worden of gespeeld worden op 
een manier die een basisbloemtegel naar een tuin met een tegengestelde kleur 
verplaatst, of tegels doet clashen. 

Rots - Wordt gespeeld op een open kruispunt. VernieUgt de Harmonieën op de 
horizontale en verUcale lijnen waar het op ligt en kan niet worden verplaatst door 
een Wiel. 

Wiel - Wordt gespeeld op een open kruispunt. Roteert alle omliggende tegels één 
veld met de klok mee (zolang het geen tegels van het bord of op een poort 
verplaatst). 

Onkruid - Wordt gespeeld op een open kruispunt. Maakt de Harmonieën van de 
omliggende tegels ongedaan. 

Boot - Wordt gespeeld op een Bloemtegel of AccenMegel. Verplaatst een 
Bloemtegel naar een omliggend veld (de boot neemt de oorspronkelijke plaats 
van de Bloemtegel in) of verwijdert een AccenMegel van het bord (verwijder de 
Accent en BooMegel uit het spel) 



Speciale bloemen 
De spelers hebben 1 van elke speciale bloemtegel. 

Wi0e Lotus - Verplaatst zich tot 2 velden. Vormt harmonie met alle basisbloemtegels van beide spelers (de Harmonie behoort toe aan de speler die de 
basisbloemtegel bezit) 

Orchidee - Verplaatst zich tot 6 velden. Zet de omringende Bloemtegels van de tegenstander vast zodat ze niet verplaatst kunnen worden behalve door een 
AccenMegel. Als je een Bloeiende WiMe Lotus hebt je kan je Orchidee 

❖ Door elk Bloemtegel gevangen worden  

❖ Elke Bloemtegel vangen 

Het spel beëindigen 
Het spel eindigt als een speler een Harmony Ring vormt. Het spel eindigt ook wanneer een speler zijn of haar laatste basisbloemtegel uitspeelt. Wanneer dit gebeurt, zal de 
speler met de meeste Harmonieën op het bord heeN wanneer het spel eindigt.  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