
Kakuro är som ett korsord fast med siffror istället för
bokstäver och siffersummor istället för ord. I varje
siffersumma får en siffra bara förekomma en gång.
På så sätt kan summan 4 på två rutor inte skapas av
2+2 utan enbart av 3+1 eller 1+3. Summan 15 på fem
rutor kan enbart ges av 1, 2, 3, 4 och 5 (i olika
kombinationer) och summan 24 på tre rutor måste
innehålla 7, 8 och 9. Utgå från sådana unika
kombinationer och lös kakurot steg för steg.

Kakuro

Bildpussel
Varje siffra talar om hur många rutor som
hänger samman i ett fält, siffrorna till vänster
ger de vågräta fälten, siffrorna ovanför ger de
lodräta. Mellan varje fält ska det finnas minst
en, men ofta flera, vita rutor. För att lösa ett
bildpussel börjar man med de största fälten och
räknar från kanterna – är det några rutor som
måste täckas av fältet oavsett var det ligger?
Fyll i dem. Fortsätt sedan räkna på höjden och
på tvären och fyll rutorna vartefter. Markera de
vita rutorna med ett kryss eller en prick. Snart
växer en bild fram.

Staketet
Staketet ska dras som en enda samman-
hängande linje, en loop. Varje siffra talar om
hur många av rutans sidor som ska vara
heldragna. Där det inte står någon siffra får
man använda sig av logiken. Det finns några
givna regler att använda sig av. Till exempel
kommer en trea i ett hörn alltid ha den tomma
sidan inåt. Två treor bredvid varandra måste
ha linjerna dragna mellan sig och på kort-
sidorna. Två ettor vid en kant kan inte ha en
linje mellan sig. Dra linjerna och markera
öppningarna vartefter och snart kommer du
att ha löst hela staketet!

– Logiska pussel

Sugen på mer? Köp Pyssling Vätte, i din nätbokhandel eller direkt från oss:
info@forlaggafleau.se




