
 

 
Sagrada  
Hulpkaarten – funfact: alle hulpkaarten hebben de naam van gereedschap dat je 
gebruikt bij het maken van glas-in-lood.  

 

1. Grozing Pliers  
 

Kies eerst een dobbelsteen, daarna mag je die dobbelsteen 1 getal hoger of lager maken, dus 2 
wordt 3, 5 wordt 4 etc.  

Je mag niet: van een 1 een 6 maken en van een 6 een 1.  

   

2. Eglomise Brush  
 
Verplaats een dobbelsteen op je spelbord naar een ander vakje. Je hoeft je daarbij niet aan de 
kleureneis te houden. Een rode dobbelsteen mag nu naast/onder een andere rode dobbelsteen 
komen te liggen.  

Je moet: je verder wel aan alle eisen houden.  

 

3. Copper Foil Burnisher  
 

Verplaats een dobbelsteen op je spelbord naar een ander vakje. Je hoeft je daarbij niet aan de eis 
van intensiteit te houden. Een dobbelsteen met vier ogen mag nu op een vakje waar twee ogen op 
staan.  

Je moet: je verder wel aan alle eisen houden.  

 

4. Lathekin  
 

Verplaats precies twee dobbelstenen op je spelbord. 

Je moet: je verder aan alle eisen houden.  

 

5. Lens Cutter  
 

Kies eerst een dobbelsteen, daarna mag je die dobbelsteen ruilen met een dobbelsteen van het 
scorebord.    

Je moet: je verder aan alle eisen houden.  

 



 

6. Flux Brush  
 

Kies eerst een dobbelsteen, daarna mag je die dobbelsteen nog een keer gooien. 

Als je de dobbelsteen daarna niet op je spelbord kan plaatsen, moet hij terug bij de andere 
dobbelstenen.  

 

7. Glazing Hammer   
 

Rol alle dobbelstenen die in het midden liggen nog een keer.  

Let op: dit mag je alleen doen in je tweede beurt en voordat je pakt.  

 

8. Running Pliers  
 

Na je eerste beurt, pak je meteen nog een keer.  

Hierna kom je niet meer aan de beurt deze ronde.  

 

9. Cork-backed Straightedge  
 

Kies een dobbelsteen, daarna mag je die dobbelsteen op een plek neerleggen waar hij niet aansluit 
aan een andere dobbelsteen.  

Je moet: je verder aan alle eisen houden.  

 

10. Grinding Stone  
 

Kies eerst een dobbelsteen, daarna mag je die dobbelsteen omdraaien precies naar de andere 
kant, dus 6 wordt 1, 5 wordt 2, 4 wordt 3 etc.  

 

11. Rlux Remover  
 

Kies een dobbelsteen, daarna mag je die dobbelsteen weer terugdoen in de zak en een nieuwe 
dobbelsteen uit de zak halen.   

Je moet: je verder aan alle eisen houden als je de nieuwe dobbelsteen neerlegt.  

 

12. Tap Wheel  
 

Verplaats een of twee dobbelstenen op je spelbord. De dobbelstenen moeten dezelfde kleur 
hebben als een van de dobbelstenen op het rondebord.   

Je moet: je verder aan alle eisen houden.  

 



 

 


