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DE QUÈ EL CONEIXEM? 

 
També anomenat nyout, aquest és un joc coreà molt popular. Està emparentant amb altres 

jocs similars com el pachisi indi o el patolli asteca. Es calcula que té més de 1500 anys 

d’antiguitat, tot i que hi ha teories que no el daten fins al segle IX. 
 

MATERIAL 

 
 

4 fitxes de color fosc  

4 peces de color clar  

Un tauler com el del dibuix 

4 daus de dues cares ( mig bastó amb el costat corbat pintat de negre) 

 

A partir de 6 anys 

 

COM S’HI JUGA? 

 

 DISPOSICIÓ INICIAL DEL JOC 

 

Al principi cal agafar fitxes en funció dels jugadors que som. Dos jugadors, quatre cavalls 

cadascun. Tres jugadors, tres cavalls cadascun. Quatre jugadors, dos cavalls cadascun. Les 

fitxes comencen a fora del tauler. 

 

DESENVOLUPAMENT DEL JOC 

 

Els cavalls entren en el circuit pel cercle a l'esquerra del superior, que representa el Nord. 

Tirem els daus per torns i movem un dels nostres cavalls tantes posicions com ens marquin 

els daus, en sentit contrari a les agulles del rellotge. Si traiem un quatre o un cinc tornem a 

tirar abans de moure, i sumem els resultats. El valor total el podem repartir entre diversos 

cavalls. Si acabem un moviment amb un cavall en un cercle marcat (Oest, Sud i Est) al 

següent torn el podem moure seguint els 

radis fins al centre i d’allí anar al Nord. Si tenim dos o més cavalls en una mateixa casella els 

podem moure plegats. 

 

Els valors de les tirades de daus són els següents: 

to) 

kai) 

 punts (kel) 

nyout) 

mo) 

 

FINAL DEL JOC 

 

Guanya aquell jugador que aconsegueixi fer arribar totes les seves fitxes un altra cop a la 

casella nord. Es tracta de ser el primer en donar la volta de Nord a Nord amb totes les fitxes 

pròpies. 


