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Taktik

• Om du börjar spela en färg löper du alltid risken att förlora ett 
stick!

• Så om du inte har en sekvens i en färg – undvik spela den

• Börjar de spela den lägger ju du sista kortet i sticket.

• Om du ändå måste spela den – kan bli så….

• Spela då ut färgen från den handen du är sämst och spela mot 
dina högre kort på den andra!
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Stick med Kx
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När du är inne på Syds hand.

• Spela kl3
• Lägger Väst E spela kl2
• Om inte lägger du klK – och 

hoppas…

• Du får stick på din kung när Väst 
har klE.

• Vad händer om Öst börjar spela 
denna färg?

• Vad spelar du om Väst spelar 
kl8?



Stick med KDx
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När du är inne på Syds hand.

• Spela liten ru
• Lägger Väst E spela ru6 – 2 stick!
• Om inte lägger du ruK – och 

hoppas… Sen tar dig in på Syds 
hand och upprepar manövern

• Du får stick på både K och D när 
Väst har E.

• Vad händer nu om Öst börjar 
spela denna färg?

• Vad spelar du om Väst spelar 
ru8?



Stick med Dknx – du behöver ett stick
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När du är inne på Syds hand.

• Spela sp4
• Lägger Väst E/K  spela 3:an. 

1 stick är klart!
• Om inte lägger du spD .
• Om Öst vinner sticket med E/K. 

Nästa gång spelar du sp5 från S 
och om inte V lägger E/K provar 
du med spkn.

• Med detta spelsätt får du 1 stick 
om inte Öst har både E och K.

• Om Ö börjar spela färgen får du 
alltid ett stick!

• Om V börjar spela sp vad spelar 
du då?



Stick med KDknx – Maxa dina stick!
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När du är inne på Syds hand.

• Spela hj3
• Lägger Väst hjE spela 5:an. 

3 stick är klara!
• Om inte lägger du hjK .
• Om Öst vinner sticket med E. 

Har du nu 2 stick.
• Med detta spelsätt får du 3 stick 

om inte Öst har hjE.

• Vad krävs om du ska få 3 stick i 
hj om Öst har hjE?

• Detta spelsättet kräver att man 
har många ”sidoingångar” på 
Syds hand…

• Vad händer om Ö eller V tar för 
sitt E direkt?



Stick med Exx – Dxx Maxa dina stick!
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När du är inne på Syds hand.

• Ta för klE.. Varför?
• Spela kl5 om V lägger kLK har du 

2 stick!
• Om inte lägger du klD och 

hoppas... .
• Om Öst vinner sticket med K, 

finns bara 1 stick i färgen.

• När ska man inte ta för klE först?

• Vad händer om Öst spelar ut kl?
• Hur spelar du om Väst spelar kl?

• Dvs det är alltid smart att 
avvakta om man kan!



”Rytmen” i ett stick..

8

De flesta stick i NT spelas med en viss ”rytm”

• I första hand: Spela ut en liten. (Inte alltid)
• I andra hand: Lägg en liten (Oftast)
• I tredje hand: Lägg ditt högsta (Som behövs)
• I fjärde hand ta sticket om du kan annars ditt lägsta (Finns undantag…)

• ”Inte alltid” Har du en sekvens (KDkn Dkn10..) Spela högsta.

• ”Oftast”. Spelas ett högt kort ut ska du täcka det! Om D spelas ut och du har K 
ska du lägga på den i andra hand! I hopp om att din partner då kan få stick om 
han har kn.

• ”Som behövs”. Om du har Kkn och på bordet innan dig ligger Dxx spelar du 
naturligtvis kn! Den räcker ju då för att dra ut spelförarens E! 
Din K ska du använda för att ”döda” D på bordet.

• Sen finns ju trumf – det tar vi en annan gång 


