
Dag 15

Fortsättning...

-Nä, det här var det värsta suckar 
Knut och tar några extra rykttag 

över renen Niilas rygg. 

Niila och de andra renarna har haft
 renfest efter gårdagens parad och

 hoppat, 

skuttat och rullat sig i den lera so
m fanns i renarnas stora hage. 

Idag är det Knut och Klaras tur at
t ha rentjänst. Vilket innebar att m

an 

mockar rent, matar och borstar alla de 11 renarna
. Något Klara och Knut 

brukade se fram emot, men denna dag känns allt extra tung
t. De har gått på 

paketjakt hela förmiddagen utan någon som helst framgång. 

De har tagit sig ända bort till sto
ra berget, men inget paket. 

De har gått över frusna viken, inge
t paket. De har irrat bort sig i 

glömda skogen, inget paket.

-Nä, Klara, vad ska vi göra? säger 
Knut och slänger ryktborsten i marken 

med en smäll. 

Renen hoppar till och puttar Knut
 i baken. 

-Men Niila, vad gör du? säger Knut o
ch Klara fnissar. 

-Hon tycker nog att du är lite su
r, gaska upp dig, säger Klara och k

astar en 

handfull halm på Knut. 

-Hörrudu! säger Knut och tar halm
 i handen och kastar han med. Men utan att 

träffa Klara som redan har smitit i väg när hon såg Knut böja s
ig ner 

efter halmen. 

Niila gnäggar nöjt och fortsätter a
tt tugga på den stora halmhögen 

framför henne. 

Plötsligt stannar Niila upp i sitt t
uggande och börjar frustande skak

a på 

huvudet som om hon pekar mot fodderrummet. 

-Ja, ja, är du mer hungrig, räcker det inte med din halm? säger Knut och 

klappar Niila på halsen. 

Niila frustar igen och skakar nu ivr
igare på huvudet och då tittar äve

n Knut 

bort mot foderrummet och ser då den lilla stigen av s
må gråa möss som 

ringlar sig utanför dörren. 



Dag 15 fortsättning...

Plötsligt försvinner dom en efter en in igenom en liten, liten  

springa i dörren. 

-Klara! kom och titta, utropar Knut. Vi har vis
st besök. Klara kommer sakta 

gående och bromsar precis invid den lilla musparaden. 

-Men vad är detta? utbrister hon -S
å gulliga! Och så böjer hon sig ner för 

att klappa de små mössen som genast försvinner in i springan i 
dörren. 

-Hmm? dom är väl också hungriga? säger Klara
 och skjuter  

långsamt upp dörren. 

-Men var är alla möss? utbrister hon och tittar sig 
omkring i rummet.  

Inte en enda mus så långt ögat kan nå. 

-Hmm... men vänta, vad är det som? hon skjuter den  

uppochnervända skottkärran åt sida
n. 

-Knut kom och kolla! ropar hon skrattande. 

Knut kommer farande som en raket och nu står de båda tom
tarna  

och tittar på den lilla musparaden som fint har radat upp sig  

bredvid ett.. PAKET! 

Till Josuhua Bier, Talltrastgatan 55, 
Frösundaby står det på paketet... 

 

Det är lite svårt att se, eftersom de små mössen står uppe på det lilla 

paketet och etiketten döljs av någ
ra svansar.

-Tack så mycket små möss! säger Knut och sträcker sig m
ot paketet.

-Tänk det blev en bra dag trots a
llt, säger Knut till Klara när de kun

de 

släppa ut 11 mätta och rena renar i den stora hag
en. 

-Ja, det blir det ju alltid till slut, s
äger Klara och tittanr på sin vän.



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Magisk lera som inte bara är kul, 
utan även lättstädad!

• Ta 4 dl potatismjöl eller majsstärkelse
• Tillsätt 2 dl vatten. 
• Addera karamellfärg/glitter för den  

som önskar.
• Knåda, krama och blanda!

• Majsstärkelse eller potatismjöl
• dl-mått
• Bunke
• Vatten
• Karamellfärg
• Glitter (om så önskas)

Magisk oobleck!
Var beredd på lite kladd!
Ta fram material och ingredienser.

Detta recept kommer från ekotipset på instagram.


