
Peruskuviot Samanlaiset setit
Pelkkiä choweja 5 Sama chow joka maasta 35

5 30
Ei pääty- tai arvotiiliä 5 Kolme samanlaista pungia 120

Yhden maan kuviot Peräkkäiset setit
Yhtä maata ja arvotiiliä 40 40
Vain yhtä maata 100 100

480 200

Arvotiilet Päätytiilet
10 40
40 50

130 100
30 400

120
320 Tilannebonuksia
400 Voitto viimeisellä nostolla tai viskauksella 10

Vain arvotiiliä 320 Voitto kongin täydennyksellä tai kongin ryöstöllä 10
155

Pungit ja kongit 155
Vain pungeja 30
Kaksi piilotettua pungia 5 Epätavalliset kädet
Kolme piilotettua pungia 30 160
Neljä piilotettua pungia 125 30
Yksi kong 5
Kaksi kongia 20 Laske yhteen kaikki pistekuviot, jotka käteen sopivat. Kustakin sarjasta
Kolme kongia 120 (kuten 1-4 kongia) saa kuitenkin laskea vain yhden kohdan.
Neljä kongia 480

Voittokäden minimipistearvo on 5 pistettä. Käden maksimiarvo on 320. Jos
Identtiset chow't kädessä on tätä arvokkaampi yhdistelmä, lopulliseen pistearvoon lasketaan
Kaksi identtistä chowia 10 vain tämä yksi yhdistelmä.
Kahdesti kaksi identtistä chowia 55
Kolme identtistä chowia 120 Viskauksissa kaikki maksavat käden arvon 30 pisteeseen asti, viskaaja
Neljä identtistä chowia 480 maksaa tästä ylimenevän osan.Voittaja saa joka tapauksessa aina

tasan kolme kertaa voittokätensä arvon.

Piilotettu käsi (voi voittaa viskauksella, voi sisältää kongeja) Kolme pientä samanlaista settiä (kaksi pungia ja pari)

Yhdeksän tiilen suora (123 456 789 samasta maasta)
Kolme peräkkäistä pungia (samasta maasta)

Yhdeksän porttia (1112345678999 kädessä) Neljä peräkkäistä pungia (samasta maasta)

Pung omasta tuulesta tai lohikäärmeistä (joka setistä) Sekoitetut pienet päätytiilet (joka setissä pääty- tai arvotiili)
Kolme pientä lohikäärmettä (2 pungia ja pari) Puhtaat pienet päätytiilet (joka setissä päätytiili)
Kolme suurta lohikäärmettä (3 pungia) Sekoitetut suuret päätytiilet (kädessä pelkkiä pääty- tai arvotiiliä)
Kolme pientä tuulta (2 pungia ja pari) Puhtaat suuret päätytiilet (kädessä pelkkiä päätytiiliä)
Kolme suurta tuulta (3 pungia)
Neljä pientä tuulta (3 pungia ja pari)
Neljä suurta tuulta (4 pungia)

Taivaan siunaus (itä voittaa suoraan jaosta)
Maan siunaus (pelaaja voittaa idän ensimmäisellä viskauksella)

Kolmetoista orpoa (yksi kutakin pääty- tai arvotiiltä, pari yhdelle)
Seitsemän paria (sama pari saa olla kaksi kertaa)
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