
Dag 13 Natten går tunga fjät.. 

Knut står på torget och njuter av
 skönsången från scenen. Tomtarnas årliga Luciatåg har precis avs

lutat Staffan 

Stalledräng när Knut plötsligt känn
er att någon knackar honom på axeln. Knut vänder sig om och där står Klara 

med ett stort leende.  

- Hur går det med paketjakten? 

- Schyy ! hyshar Knut och sätter 
upp pekfingret mot munnen. Det där är ju hemligt, säger han och drar henne 

närmre sig. 

- Jag har faktiskt bidragit till två p
aket på den där listan, påminner hon honom.  

- Jo jag vet, men hela Tomteby behöver ju inte veta, säger h
an och tittar sig stressat omkring.  

- Då kanske du inte vill veta att ja
g kanske vet var det 11:e..12:e...pa

ketet finns? Hon räknar högt för 
sig själv. 

-13:e! visst är det det 13:e? säge
r hon sedan.  

- Shyyy säger jag ju, väser Knut. 
Ja det är det 13:e, det stämmer. Och det är klart jag vill veta, väser 

han nu i 

hennes öra.. - okej då, visa mig det 13:e paketet. Du är ju som du sa själv inblandad i det här.

- Ok, säger hon och börjar gå bort fr
ån den skrålande kören på scenen 

för att höra bättre. -Du vet 

Tomteskolan borta vid stora fallet. 

- Det är klart jag vet vart Tomteskolan ligger säger Knut bestäm
t.  

- Ja, igår när jag gick förbi där såg
 jag några tomtebarn spela fotboll med en väldigt konstig fotboll. Jag v

ill 

tror att det kan vara ett av dina b
orttappade paket.  

- NU är det så att det inte är m
ina borttappade paket börjar Knut

. 

Klara tittar surt på honom.

- Ok ok, Tomtefars borttappade paket. 
Vill du hitta det 13:e paketet eller i

nte? Kom så går vi och ser om bar
nen 

spelar fotboll och innan de hinner h
em.  

Framme vid fotbollsplanen kan Knut ocks
å se att det är en mycket märklig fotboll barnen spelar med.  

- Hallå, hurrni! ropar Knut till spel
arna på planen. Kan jag få titta nä

rmare på er boll ropar han.  

- Varför då? svarar en av tomtebarnen som precis var på väg att lägga en fris
park.  

- Jo för jag tror att den är min, säger Knut bestämt.  

- Din? Det tror jag inte säger tom
tepojken. Min kompis Jack hittade den där borta i b

usken igår, eller hur 

Jack? säger tomtepojken och tittar på en annan to
mtepojke som står en bit bort på planen.  

- Det stämmer säger tomtepojken Jack. Vi har saknat en fo
tboll i mer än en vecka och vår tomterektor säger 

att vi inte får någon ny eftersom
 vi skjutit upp så många bollar på taket där borta, säg

er Jack och pekar 

mot gympasalens tak.  

- Ok, säger Knut och utan att tänka 
sig vidare för, såhär gör vi, om jag ser till att ni får tillbaka 

er boll så får jag paketet, okej?  

Pojkarna nickar.  

Snabb och smidig som en vessla klättrar Knut upp på ly
ktstolpen och därifrån kan han sed

an svinga sig upp på 

gymnastiksalens tak. Där hittar han int
e bara en utan tre fotbollar som han i tur och ordning sparkar ner

 till 

de jublande pojkarna.

- Tack Knut! ropar de och sträcker 
över paketet till Klara som står på marken och tittar på Knut och fotbo

llarna.  

- Till Liam Ludvigsson, Höstvägen 33C, Frösun
daby läser hon myndigt.  

Knut hoppar ner lika vigt som han kommit upp.  

- Hej då Knut! ropar pojkarna efte
r de två nöjda tomtarna som med snabba steg nu är på väg 

hem till Knuts stuga.  



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Deltagarna sätter sig i en ring på  
golvet och lekledaren sätter på 
musik.

• Nu ska tomteluvan skickas vidare 
till deltagaren som sitter bredvid.

• Tomteluvan måste placeras 
på huvudet innan det skickas 
vidare till nästa person. 

• Efter en stund stoppar lekle-
daren musiken, och den del-
tagaren som då bär luvan är nu 
ute och måste sätta sig i miten 
av ringen. Sätt på musiken 
igen och fortsätt tills endast en 
deltagare är kvar.

• Tomteluva (annan huvudbonad går också bra)
• Deltagare
• Tillgång till musik

Idag vill Knut att vi ska röra på oss.
Här kommer tips på tomtiga lekar!

Tomteluvan:

Tomtesmyg.
En rolig lek som passar nästan alla! Denna jullek  
går till på följande sätt:
• Börja med att rita/lägg ut en startlinje ungefär  

tio meter från en vägg/mållinje.
• Välj sedan en deltagare som tomte. Tomten ställer sig med 

ansiktet in mot väggen/mållinjen. Alla andra ställer sig bakom startlinjen.
• Tomten bestämmer och ropar ut vilket typ av steg de andra deltagarna ska ta, och räknar till 5.
• När tomten börjar räkna rör sig alla framåt med förvalt steg. Men när dtomten vänder sig om gäller det 

att stå still! Den som fortfarande rör sig när tomten vänder sig om får gå tillbaka till startlinjen och börja om.
• Den deltagare som först kommer fram till tomten får vara tomte nästa gång.

De olika stegen som man kan välja som tomte:
Tomtesteg: Sätt hälen mot andra fotens tå. Sedan går du med smygande tomtesteg.
Myrsteg: De minst möjliga stegen du kan göra.
Människosteg: Vanliga steg som du brukar gå.
Jättesteg: Så långa steg du kan ta utan att hoppa fram.
Banansteg: Ligg på marken med armarna utsträckta och gå dit fingertopparna räcker.
Varje steg blir ett varvs snurrande.

Alternativa lekar: Du behöver:

• Minst 3 deltagare
• En krita eller pinne (beroende på plats)
• Gott om utrymme, inom- eller utomhus


