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Ruby är en liten tjej med stor fantasi. 

Kapitel 1: Det här är Ruby



varför?
varför?varför? varför?
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Hon älskar att krypa in under möbler och fantisera 
om buggarna, de konstiga krypen som kanske bor 
där. Hon kommer hela tiden på nya dansrörelser och 
hennes favoritord är ”varför”. 
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I Rubys värld är det hon som är skapare och 
arkitekt. Ena dagen är hon läkare, nästa dag går 
hon ut och jagar buggar. Har hon någon superkraft? 
Ruby kan skapa saker med hjälp av sin fantasi. 
Allting är möjligt om Ruby verkligen går in för det. 
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En sak gillar inte Ruby och det är när någon säger åt 
henne vad hon ska göra. Ibland kan det ställa till med 
problem – särskilt om uppgiften är otydlig. 

När Rubys pappa säger åt henne att klä på sig för 
att det är dags att gå till skolan, sätter hon på sig sin 
klänning och sina skor, utanpå sin prickiga pyjamas. 
Pappa sa ju faktiskt inte att hon skulle ta av sig den först. 
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När det är dags att städa undan 
leksakerna stoppar Ruby undan 
gosedjuren, byggklossarna och 
dockhuset, men låter kritorna 
ligga kvar på golvet.
 

”Kritor är ju inga leksaker”, 
säger hon busigt.
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Rubys klädregler
Titta på kläderna i Rubys garderob. Ruby är väldigt kräsen när det gäller 
vilka kläder hon vill ha på sig. Peka på kläderna som stämmer överens med 
hennes regel: 
På måndagar har jag kläder med prickar.
På tisdagar har jag blå eller gula kläder. 
På onsdagar vill jag bara ha kläder som börjar på bokstaven K.
På torsdagar har jag mössa på mig.
På fredagar har jag vita och rosa kläder. 
På helgen … Nu är det din tur att bestämma vad Ruby ska ha på sig!

Övning 3: Se mönster

Du kan skriva ut Ruby-

klippdockor via helloruby.com


