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Perusteet

Mikä on positiosi?

2 myöhäistä positiota

3 keskipositiota

3 etupositiota

2 blindipositiota

button eli jakaja

Taso
Pelikassan 
vähimmäiskoko

Pöytään otettava 
summa

Osta lisää merkkejä, jos 
sinulla on vähemmän kuin…

Nouse pöydästä, jos sinulla on 
enemmän kuin…

NL10 (0,05/0,10) $50 $2 $1,50 $2,50

NL20 (0,10/0,20) $120 $4 $3 $5

NL25 (0,15/0,25) $150 $5 $3,75 $6,25

NL50 (0,25/0,50) $300 $10 $7,50 $12,50

Pelikassanhallinta

Jakaja ja hänen oikealla puolellaan istuva pelaaja ovat myöhäisessä positiossa. 

Seuraavat kolme pelaajaa (vastapäivään myöhäisestä positiosta) ovat keskipositiossa.

Seuraavat kolme pelaajaa (vastapäivään keskipositiosta) ovat varhaisessa eli etupositiossa.

Ison ja pienen blindin postaavat pelaajat ovat blindeilla. 
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Peli ennen loppia

Jos kukaan edelläsi ei ole korottanut, niin korota kun... 

olet varhaisessa positiossa ja kätesi on 
JJ - AA
AK

olet keskipositiossa ja kätesi on
99 - AA
AK, AQ

olet myöhäisessä positiossa/blindeilla ja kätesi on
77 - AA
AT, AJ, AQ, AK, KQ

Aloituskäsitaulukko

Jos kohtaat toimintaa, niin mene all-in…

kun yksi pelaaja on korottanut edelläsi ja kätesi on
JJ - AA
AK

kun edelläsi on kaksi tai useampia korotuksia ja 
kätesi on

KK, AA

kun jälkeesi tulee korotus ja kätesi on
TT - AA
AK

Vastaryöstöt

Tee vastaryöstö käsillä
88 - AA
AJ - AK

Jos vastustaja tekee vastaryöstön, niin mene all-in 
käsillä

99 - AA
AJ - AK

Mikä on oikea korotuksen koko?

Kukaan ei ole korottanut edelläsi 4 isoa blindia + 1 iso blindi jokaista limppaajaa kohti

Joku on korottanut ennen vuoroasi tai jälkeesi Mene all-in

Kun sinä tai vastustajasi tekee vastaryöstön Mene all-in
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KESKIPARI

Sinulla on kesipari, kun kaksi korttiasi muodostavat parin (taskupari), ja vain yksi pöytäkorteista on pariasi isompi. 

KÄRKIPARI

Kärkipari muodostuu toisesta piilokortistasi ja pöydän korkeimmasta kortista. 

YLIPARI

Ylipari on taskupari, joka on suurempi kuin mikään pöydän korteista. 

OESD  

OESD (engl. open ended straight draw) eli päistä avoin suoran veto koostuu neljästä peräkkäisestä kortista. 

Viides kortti kumpaan tahansa päähän täydentää suoran. 

VÄRIN VETO

Värin vedossa on neljä saman maan korttia. Viides saman maan kortti täydentää värin. 

Minkälaiseen käteen voit osua? 

Kätesi:

Kätesi:

Kätesi:

Kätesi:

Kätesi:

Floppi:

Floppi:

Floppi:

Floppi:

Floppi:
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Peli lopin jälkeen

Korotit ennen loppia

Pelaa:
■  keskiparit, kärkiparit, yliparit, OESD:t, värin vedot ja kaikki näitä paremmat kädet. 

Käden pelaaminen:
■  Jos kukaan ei ole lyönyt tai korottanut, niin lyö noin 2/3 pottia.

■  Jos joku lyö tai korottaa edellä, mene all-in.

■  Jos lyöt ja joku korottaa jälkeesi, mene all-in.

■  Jos lyönti tai korotus maksaisi enemmän kuin puolet stäkistäsi, mene suoraan all-in.

■  Jos yksi tai useampi vastustaja maksaa lyöntisi tai korotuksesi lopilla, niin mene turnilla all-in. 

Entä jos loppi menee ohi?
■  Jos potti on kaksi kertaa yhtä iso kuin stäkkisi panostuskierroksen alussa, mene all-in. 

■  Jos korotit ennen loppia ja vastassasi on vain yksi pelaaja, niin lyö lopilla aina noin 2/3 pottia. Se on blufi. 
■  Sinun on lopetettava bluffaaminen, jos vastustaja ei kippaa ensimmäiseen lyöntiin. 

Et korottanut ennen loppia

Pelaa:
■  kärkiparit (jos kikkeri on jätkä tai parempi), yliparit ja kaikki paremmat kädet.

Käden pelaaminen:
■  Jos kukaan ei ole lyönyt, niin lyö noin 2/3 pottia.

■  Jos joku on lyönyt, mene all-in.

■  Jos lyöt ja joku korottaa jälkeesi, mene all-in.

■  Jos lyönti tai korotus maksaisi enemmän kuin puolet stäkistäsi, mene suoraan all-in.

■  Jos yksi tai useampia vastustaja maksaa lyöntisi lopilla, niin mene suoraan all-in turnilla. 
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