
 

 

 

NIPSUMÄNG 

Mängijaid on 3-4 ja nad istuvad ringis põrandal mitmekordselt mahalaotatud teki ümber (et 

oleks kivikeste võtmiseks pehme alus). Mänguvahenditeks on 5 väikest kivi. Mängijate järjekord 

tehakse kindlaks nt. mõne liisusalmiga. Istutakse mängimise järjekorras. Lepitakse kokku, et 

mängitakse nt. 25 punkti peale.  

Esimene mängija võtab kivid pihku ja püüab need tekki mööda laiali visata, nii et kivid üksteist ei 

puuduta. Mängija võtab ühe ligistikku sattunud kividest, viskab õhku ja püüab selle õhusoleku 

ajal maast ühe kivi pihku haarata. Seejärel peab ta haarama samasse pihku ka kukkuva kivi. 

Nüüd võib teise kivi pihust ära panna. Edasi viskab ta ülejäänud kivi jälle õhku, haarab maast 

ühe järjekordse kivi, siis õhust kukkuva kivi jne, kuni kõik neli kivi on maast üles võetud.  

Järgnevalt võtab ta kõik viis kivi pihku, viskab need õhku ja püüab neist võimalikult rohkem 

käeseljale püüda. Püüdis ta nt. neli kivi, arvatakse 25st maha 4 punkti, seega jääb mängijale 21 

punkti. Edasi viskab ta kõik viis kivi tekile, püüdes neid visata paariti.  Kõige halvemini asetseva 

viienda kivi võtab mängija ära, viskab selle õhku, püüab samal ajal haarata tekilt pihku kaks kivi 

korraga ning püüda kinni ka õhust langev kivi. Nüüd viskab ta kõik viis kivi jälle õhku ja püüab 

võimalikult rohkem kive käeseljale püüda. Need arvatakse ta punktisummast maha. 

Edasi mängides peab mängija haarama tekilt korraga pihku kolm ja seejärel ja seejärel ühe kivi 

(ta pidi püüdma kivid tekile visata rühmiti – kolm ja üks). Tulnud toime ka selle ülesandega, 

viskab ta kivid jälle käeseljale ja järelejäänud punktide üldsummast arvatakse maha käeseljale 

jäänud kivide arv. Lõpuks peab mängija haarama tekilt neli kivi korraga (selleks püüab ta visata 

need tekile võimalikult kokku) ja haarama ka õhust kukkuva kivi. Kordub kivide püüdmine 

käeseljale ja jälle arvatakse punktisummast maha käeseljale jäänud kivide arv.  

Nii jätkab esimene mängija mängu, kuni ta teeb vea. Veaks loetakse seda, kui mängija ei saanud 

haarata maast soovitud arvu kive või ta ei suutnud õhust kukkuvat kivi pihku haarata.  

Nüüd alustab mängu järjekordne osavõtja. Ka tema püüab mängida osavalt, et saada 

võimalikult palju punkte ja lõpetada mäng esimesena.  

Nii jätkatakse mängimist järjekorras. Kes esimesena kõige enne 0 punktini jõuab, on võitja.  

Juhtub mõnel mängijal olema järel nt üks punkt, aga viimase käeseljale viskega jäi sinna neli 

kivi, siis ootab ta enda mängukorda uuesti, püüdes käeseljale visata ainult ühe kivi, mis annab 



talle täpse punktiarvu. Ei õnnestunud tal see katse, jääb ta ootama oma järgmist mängukorda. 

Nii võib üheaegselt olla jännis mitu mängijat,. 

Kalamees, A. Eesti rahvamänge, Ajakirjade Kirjastus 2007 

NB! Raamatus on sellest mängust veel rohkelt variante. Kellel huvi, otsib raamatu ja vaatab 

järele.  

 

 


