
11-Sääntö 
 
 
eli miksi väristä lähdetään neljänneksi korkeimmalla kortilla 
 
 
11-sääntö ei varsinaisesti ole mikään sääntö, vaan 
apuneuvo, jolla lähtijän partneri voi laskea värin 
korttien jakautumisen. Luvusta 11 vähentämällä 
lähtökortin arvon voi laskea kolmessa muussa 
kädessä olevien lähtökorttia suurempien korttien 
lukumäärän. Siis: 
 
1) Vähennä lähtökortin arvo luvusta 11 
2) Vähennä saadusta erotuksesta omassa  
     kädessäsi ja pöydässä näkyvien  
     lähtökorttia suurempien korttien määrä. 
3) Lopputulos kertoo piilossa olevan  
    pelinviejän lähtökorttia suurempien  
    korttien määrän. 
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Kyseessä on sivuväri valttitäyspelissä. Partneri lähtee 
nelosella, pöydästä pelataan kakkonen ja otat tikin 
kuninkaalla. Pelinviejältä putoaa tikkiin seiska. 
Saatko vielä tikin värin ässällä vai varastaako 
pelinviejä ässän, jolloin pöydän rouva kasvaa tikiksi? 
 
Oletamme, että partnerin nelonen on hänen 
neljänneksi suurin korttinsa ja otamme 11-säännön 
avuksi: 
 
1)  11 - 4 = 7 (nelosta suuremmat kortit  
      kolmessa muussa kädessä) 
2)  7 - 6  (Erotuksesta vähennetään  
      lähtökorttia suuremmat, 6 kaaviossa  
      tummennettua korttia) 
3)  7 - 6 = 1: pelinviejällä on vain yksi  
      lähtökorttia suurempi kortti, joka on jo  
      näkynyt eli värin seiska, joka tuli   
      ensimmäiseen tikkiin. Koska myös kaikki   
      lähtökorttia pienemmät kortitkin (2,3)  
      ovat näkyvissä, on seiska pelinviejän  
      ainoa kortti värissä. ÄLÄ SIIS PELAA  
     VÄRIN ÄSSÄÄ, sillä pelinviejä varastaa.  
     Väri oli jakaantunut seuraavasti: 
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Toinen esimerkki: 
 
Pohjoinen avasi 1NT ja etelä hyppäsi 3♠:aan, jonka 
avaaja korotti täyspeliin. Partneri lähtee 
ristikolmosella. Otat ässän, pöydästä pientä ja 
pelinviejä tunnustaa sotamiehellä. Näyttää siltä, että 
pelinviejällä on värissä singelton, joten vaihdat väriä. 
Vai vaihdatko? 
 
                       ♠ AJxx 
                       ♥ AKQ9 
                       ♦ Jx 
                       ♣ 1094 
                                                 ♠ Q10x 
                                                 ♥ xxxx 
                                                 ♦ xx 
♣ 3                                           ♣ AQ82 
 
                        ♣ J 
 
Ristivärin pituuksien selvittämisessä auttaa nyt 11-
sääntö. Vähennämme lähtökortin arvon 11:sta (11 - 3 
= 8) ja vähennämme saadusta erotuksesta omassa 
kädessämme ja pöydässä näkyvät kolmosta 
suuremmat kortit, joita on kuusi (8 - 6 = 2). 
Pelinviejällä on siis värissä kaksi kolmosta suurempaa 
korttia ja samalla tasan kahden kortin risti, koska 
meillä itsellämme on kakkonen. Hänellä on joko KJ-
doubleton tai sitten hän yrittää hämätä meitä 
heittämällä tarpeettoman suuren kortin ässän alle.  
 
Pöydän herttaväri näyttää siltä, että saattaa pelinviejä 
saattaa voida sakata sille menevän tai pari. Avaajalla 
on kädessään vielä yksi risti ja se saattaa kadota 
pöydän hertalle. Ruutuja hänellä näyttäisi olevan niin 
paljon, ettei kaikkia ruutumeneviä saa heitetyksi pois. 
Jatkamme siis ristiä. 
Koko jako oli: 
 
                       ♠ AJxx 
                       ♥ AKQ9 
                       ♦ Jx 
                       ♣ 1094 
♠ x                                                ♠ Q10x 
♥ 10xx                                          ♥ xxxx 
♦ Kxxxx                                        ♦ xx 



♣ K653                                         ♣ AQ82 
                         ♠ Kxxxx 
                         ♥ Jx 
                         ♦ AQ10x 
                         ♣ J7 
 
Pelinviejä pelaa aivan oikein pudottaessaan 
sotamiehen ässän alle. Siinä ei menetä mitään, mutta 
hämäyksellä voi voittaa. Jos nyt ei tule ristijatkoa, voi 
ristiseiskan heittää kolmannelle hertalle ja peli menee 
kotiin. Jos puolustus ottaa heti toisen ristitikin, se saa 
vielä ruutukuninkaan ja valttitikin. Kädestä ei voi 
heittää riittävän montaa ruutua hertoille. 
 
Myös pelinviejä voi käyttää hyväkseen 11-sääntöä 
aivan samalla tavalla kuin puolustajakin kolmannessa 
kädessä: 
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Jos pelinviejä olettaa, että lähtökortti on lähtijän 
neljänneksi korkein, hän voi nopeasti laskea, että 
idällä ei ole yhtään kuutosta korkeampaa korttia: 11 - 
6 = 5. Kolmessa jäljellä olevassa kädessä on siis 5 
kuutosta suurempaa korttia, ja pelinviejällä on 
näkyvissään ne kaikki. Pöydän ysillä saa siis tikin. 
 
11-sääntö ei myöskään välttämättä koske pelkästään 
lähtökorttia. Jos puolustaja pelaa missä tahansa pelin 
vaiheessa jonkin värin neljänneksi korkeimman kortin 
pelatessaan väriä ensimmäisen kerran, 11-sääntö 
toimii.  
 
Tämän vuoksi pelaajan tulee pyrkiä yleensä aina 
kääntämään värin neljänneksi korkein kortti mikäli 
mahdollista. Pienen kortin kääntäminen kesken pelin 
viestii tosin partnerille ensisijaisesti, että pelaajalla 
on värissään voimaa. Siksi usein joudutaan 
kääntämään kuvakortin alta kolmenkin kortin väristä, 
eikä 11-sääntö toimi. Tätä ongelmaa ei taas ole 
pelaajilla, jotka käyttävät 10/12-sääntöä. 
 
 
10/12 - Sääntö 
 
10/12-sääntö on aivan vastaava menetelmä kuin 11-
sääntökin. Erona on se, että 10/12-säännön käyttäjät 
lähtevät väristä joko kolmanneksi tai viidenneksi 
korkeimmalla. Eli kolmen tai neljän kortin väristä 
lähdetään kolmanneksi ja viiden kortin tai 
pidemmästä väristä viidenneksi korkeimmalla 
kortilla. 

 
Lähtijän partnerin on vain pääteltävä, kuinka mones 
kortti lähtökortti väristä on. Apuna päättelyssä on 
tarjoussarja, joten erehtymiselle ei yleensä jää sijaa. 
10/12-sääntö on varsin suosittu lähtökorttikonventio 
kilpapelaajien keskuudessa. 
 
Mikäli pelaaja olettaa, että partneri on lähtenyt 
kolmanneksi korkeimmalla kortilla, hän vähentää 
kortin arvon luvusta 12. Jos taas lähtö on viidenneksi 
korkeimmasta, vähennetään 10:stä. 
 


