
Worms

Generel rang: ♣♣♣♣ slår ♠♠♠♠ slår ♥♥♥♥  slår ♦♦♦♦ 

♦♦♦♦ 3 Slår alt, men værdiløs i udspil. 

♣♣♣♣ Knægt, Toqu, Giver to lus, når den slår Worms.  Må ikke spilles ud før 

Wormsen.

♥♥♥♥ Konge, Worms, Giver én lus for et stik, men kun hvis den er truet af 

Toqu eller ♦♦♦♦ 3 ved udspillet.  Må ikke bruges i baghånd 

før alle kort er taget fra bordet.
Et Worms-stik giver altså én lus.  Slås Worms med Toqu giver det to lus.  Slås Worms med ♦♦♦♦ 3 giver 

det kun én lus, ♦♦♦♦  3 i sig selv giver ikke noget point. 

♠♠♠♠ 8

9'erne

Es'erne

Knægt’ene

6'erne

5'erne

8'erne (bortset fra ♠♠♠♠ 8)

Damerne

♣♣♣♣Konge Slår 7’erne. 

♠♠♠♠ Konge, Ataata Slår ♣♣♣♣ Konge, når denne har slået en 7'er.  Dét giver én 

lus, som ”udbetales” straks.

♣♣♣♣+♠♠♠♠ Konge Slår to 7'ere – dette giver én lus

7'erne Trumf i udspil, slås da kun af stærkere 7'ere, af ♣♣♣♣ Konge

og af ♦♦♦♦ 3.
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