
Dag 14
Knut vaknar med ett ryck! 

- Äntligen! säger han och sträcker 
upp armarna i luften. Den årliga tomteparaden! 

-Kissen vakna nu, du ska få mat för idag har tomtehusse bråttom, säger Knut och 

skuttar ur sängen. 

Med frukost i magen går Knut med nöjda steg bort mot stora salen där alla parad-del-

tagare ska samlas för genomgång och repetition. Knut ska gå l
ångt bak tillsammans med 

renarna och några andra tomtar, däribland Klara.  

Klara, tänker han högt för sig själv 
och tittar på klockan. -Sen som vanligt säger han och ler.

- Ni har väl inte börjat än?! Klara 
kom inrusande med andan i halsen och 

en kasse med paradsaker 

dinglades från ena handen. Hon bö
rjar genast gräva i den för att let

a efter bältet med 

renar på som är hennes allra finaste ägodel. 

-Här! säger hon och sliter upp bäl
tet och plötsligt vänder sig hela t

omteparaden om och 

hyschar åt henne.  

- Tomten Bengt försöker faktiskt gå ige
nom ordningen här Klara, säger Tomten Gittan och 

stirrar argt på Klara.  

- Förlåt förlåt viskar Klara och förs
öker så tyst hon bara kan spänna 

fast det glänsande 

bältet runt midjan.  

- Alla klara? ropar Bengt!  

- Jajaämsan fattas bara, svarar tomteparaden i kör.  

- Då kör vi första repetitionen, rop
ar Bengt nu ännu högre!

Klara fnissar och rättar till bältet o
ch går sedan med bestämda steg ut genom dörren 

mot renarnas stall.  

- NUU! ropar Bengt och tittar ut 
över den långa raden av tomtar. Allt klart med renarna 

Klara och Knut? ropar han med hög stämma.  

- Allt klart! svarar Klara och tittar 
ner mot sin midja och ger ifrån sig ett plötsligt

 tjut! 

-Nej mitt bälte!!  

- Vad är det som händer där bak Klara, ropar Bengt
 argt. 

- Jag.. jag har tappat mitt bälte, mitt finaste bälte snyftar Klara.  

- Men hur kan du ha tappat det? fråga
r Knut och lägger en tröstande han

d på Klaras axel.  

fortsättning...



Dag 14 fortsättning...
- Det måste ha varit när jag ordnade med renarna. Klara tjuter nu så högt

 att det var svårt 

att höra vad hon säger.  

Bengt plöjer sig nu igenom den väntande raden av tomtar bort till Klara, Knut och renarn
a.  

- Klara, vad är det här för dumheter, detta är en generalrepetion.
 Vi måste gå NU!  

- Jag går ingenstans förrän jag hit
tat mitt bälte, snyftar hon.  

- Inte jag heller säger Knut bestä
mt med armarna över bröstet. Jag hjälper Klara

 med 

bältet och tomtarna Fia och Putte kan ta renarna
 så länge, säger han bestämt. 

Bengt tittar strängt på Knut.  

- Okej då, låt gå! Men skynda er tillbaka ni får INTE 
missa den riktiga paraden.  

- Vi lovar säger Knut och drar Kla
ra ut ur ledet. Kom nu vi går bort mot renstallet.  

Klara snyftar fortfarande men nickar och följer efter Knut med snabba steg.  

-Det ordnar sig det här Klara, säger
 han lugnande.  

Efter en timmes noggrant letande är Knut bered
d att ge upp. 

- Klara det är lönlöst, vi har vänt 
på varenda halmstrå. Bältet är borta säger Knut o

ch med 

det börjar Klara tjuta igen.  

- Mitt bälte, mitt finaste bälte... 

- Vänta nu.. såg inte jag Korpen K
aj sitta i tallen invid stallet förut?

 Den där nedriga 

fågeln vet man aldrig vart man har säger Knut och tittar mot den stora tallen vid stallets 

ingång. Klara nickar. - Kom! Då vet 
jag vart vi ska säger Knut och dra

r Klara i armen med 

sån kraft att hon håller på att tri
lla omkull.  

-Skynda dig Klara! Vi får inte kom
ma försent. Du hörde vad Bengt sa. 

Knut och Klara går 

med bestämda steg in i stora skogen i riktnin
g mot fågelkullen. 

 

- Där! säger Knut och pekar mot det stora fågelboet på kullens 
topp.  

Tomtarna kämpar sig upp för kullen och när de 
når toppen kan de se något som glimmar  

i det stora boet.  

Klara rusar fram, mitt bälte säger hon och tar det i 
famnen och kramar det.  

- Titta Knut! säger hon. De stora 
ögonen glänste. -Ett paket! 

Och mycket riktigt låg där det ett paket
 adresserat till Kajsa Kolsund, Furu

stigen 77, 

Frösundaby. 

- Tänk att vi hann viskar Klara till 
Knut när de går längst stora gata

n i tomteparaden 

vinkandes till den jublande tomteskaran som står längs med vägen.  

- Ja, vilken tur! suckar Knut. 



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Rita upp konturerna på 
bältet och bestäm formen 
som den ska ha. • Nu är det bara låta fantasin flöda! Kanske får Komet plats i ert bälte?

• Material för skapande 
Tex pajletter, lim, piprensare, flörtkulor, färg, 
papper, tyg mm.

Bli en designer för dag. 
Tänk att allt du har på dig har någon annan skapat!

Detta går att göra på olika sätt, vi har valt att  
designa Klaras bälte genom att rita på ett papper. 
Men det går även att göra med tyg så bältet räcker 
runt hela midjan.

Vad gör en designer?
Ställ frågan till barnen. Finns det något omkring oss som inte är designat? Låt barnen välja en sak i rummet 
och ge det en ny design. 

Alternativa uppgifter:


