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Öven to de Muus: Dat Solitär-Speel 
Wenn Se dat Klicken, Duppelklicken un Trecken mit de Muus grünnlich öven wullt, gifft nix 
beters as dat Solitärspeel. Dat warrt gratis mit Windows mitlevert un is en Patience-Speel. 

• Gaht Se na Start | Programme | Zubehör | Spiele | Solitär. Dat Bild wiest den Weg dör 
dat Startmenü. – An düsse Steed sünd ok de annern Spele, de gratis mit Windows mitle-
vert warrt! 

 
• Dat Solitärspeel geiht op. 

 

• Mit dat Menü ? 
| Hilfethemen 
kriggt Se en kor-
ten Överblick 
över de Speelre-
geln. Man de 
sünd eenfach: 

• Se mööt de 
Koorten opnan-
nerpacken. (Tre-
cken mit de 
Muus!) 

• De Farven mööt 
jümmers afwes-
seln – Rood un 
Swatt. 
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• Wenn Se op den Koortenstapel links baven klickt, warrt Koorten vun dor opblättert, de Se 
ok an de Koorten nerrn anleggen köönt (Trecken mit de Muus) – mit afwesselnde Farven. 

• Wenn de Stapel toenn is, klickt Se em nochmaal an, denn warrt he „ümdreiht“ un geiht 
vun vörn los. 

• Op de Flacken rechts beven kaamt de Asse (Ass duppelklicken!) – wenn welk to sehn 
sünd. 

• Op de Asse kaamt de 2, denn de annern Koorten in opstiggen Reegnfolg – man jümmers 
bloots vun een Farv. Se köönt de Koorten na baben trecken oder duppelklicken. 

• Dat Speel is toenn, wenn Se alle veer Stapel rechts baven trecht hebbt, dat das Ass nerrn 
un de König baven liggt. Denn föhrt de Koorten een Freudendanz op! 

• Nich elkeen Speel lett sik oplösen! De mehrsten gaht in de Büx. Dor hebbt Se keen Schuld 
an – Solitär is en Glücksspeel, dat kümmt op de Anfangskoorten op an. 

 

 

Düsse twee Spele laat sik oplösen – 
de Stapel is al lerrig, alle Koorten 
leten sik richtig an’nanner leggen. 
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