
Dag 16

Knut har varit upp sedan 5.30 och
 fixat med både silltårta och paket, för ida

g är 

det Kissens födelsedag. Och det bästa Kissen vet är silltårt
a. 

1..2..3...4...5...6..

6 ljus och 6 paket... Knut räknar s
å tyst han kan eftersom han inte ville väcka den 

sovande katten. 

Knut tycker att det är lika roligt att 
ställa till med födelsedagskalas som a

tt ha ett eget. 

Idag har han bjudit in Klara och ba
nktomten Fia för att fira Kissens 6:e föd

elsedag. 

-6 kattår är egentligen 40 människoår, berättar Knut för Fia oc
h Klara som nu satt 

sig ned vid bordet med festhattar på huvudet. 

-Tänk att du är så gammal du, säger Knut och tittar på Kis
sen som nöjt glufsar i 

sig av den goda silltårtan. 

Klara och Fia som inte är något vidare sugna på sil
l, får en helt vanlig gräddtårta och 

nu smaskar även de nöjt. 

-Är det inte dags för presenter s
nart? säger Fia. 

-Nä, först ska vi leka ”sätt svanse
n på katten”, säger Knut och hålle

r upp ett par 

garnsvansar med ett häftstift i ena änden! 

-Det låter inte så snällt, säger Fia
. 

-Nej, inte på Kissen, säger Knut. 
-På den där! säger Knut och pekar

 på en pappkatt 

som han satt upp på väggen bredvid d
en öppna spisen. 

Knut knyter halsduken runt Fias ö
gon och hon trevar sig fram mot väggen och 

sätter dit sin svans..

-Ha, ha!! skrattar tomtarna. 

Fia drar av sig halsduken och skrat
tar hon med. Svansen sitter på kattens väns

tra 

öra och inte ens i närheten av kat
tens bakdel. 

-Min tur! skriker Klara och försöker k
nyta fast halsduken över ögonen. 

-Vänta jag 

hjälper dig, säger Fia och knyter en
 hård knut. Du ser inget va? säge

r hon och håller 

fram handen framför Klaras ansikte. 

-Va, nej, nope, jag ser inget, svarar
 Klara och stegar fram mot katten på väggen. 

-Så där ja, säger hon och sliter bo
rt halsduken, inte så illa. 

De andra nickar. Svansen sitter på 
kattens ena höft, ganska nära där 

en riktig svans 

borde sitta. 

fortsättning...



Dag 16 fortsättning...
-Jag leder, jag leder, jublar hon och

 hoppar jämfota. 

-Vänta du bara, säger Knut och kn
yter på sig halsduken. 

Knut trevar med händerna på väggen för att hit
ta den perfekta svansplatsen  

när han plötsligt tappar balansen. 
Han ramlar in i öppna spisen och är inte 

alls i 

närheten av någon kattbakdel. 

-Men kära nån, gick det bra, utbrister
 Klara. 

-Mmm...jag tror det, säger Knut som fortfarande inte ser något efters
om han har 

halsduken över ögonen. 

-Vänta vad är det här? säger han 
och stäcker in armarna lite längre in i  

den öppna spisen. 

-Ett paket! utbrister Fia! -Det måste vara till Kissen! Någon måste ha släppt ner det 

i öppna spisen.

Knut river av sig halsduken och tit
tar bedjande på Klara.

 -Mmm... Så måste det vara, säger båda nickande
s i kör och innan Knut lyckades  

putta in paketet under sängen hin
ner han ändå läsa.  

Till Karl-Johan Knutsson, Rönnväge
n 45, Frösundaby. 

-Så, det var det! säger Fia när de 
öppnat alla Kissens presenter. Nu

 är det nog dags 

för mig att gå hem. Hon tar några bestämda steg mot dörren men vänder  

sig plötsligt om. -Det där paketet som vi hittade i spisen, vad hände med det?  

Det glömde vi, utbrister hon glatt. 

-Ähhh, nä.. mm.. stammar Knut. -Det sparar Kissen och ja
g till senare, säger han. 

Det gör ni rätt i, säger Klara. 

-Kom nu Fia, så går vi innan det hinner
 bli mörkt, säger Klara skyndade  

ut genom dörren. 

-Pju..! Det där var nära ögat, säger
 Knut och blinkar till Kissen.



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Rita ett djur (eller tomte) på ett stort  
pappersark, men utan svans, horn, luva 
eller dyl.

• Placera pappersarket på en lagom höjd på 
vägg/whiteboardtavla

• Låt barnen tillverka en svans, luva eller horn,  
beroende på vad som blivit ritat på det stora arket.

• Dekorera mästerverket efter eget tycke.

• Placera en bindel över ögonen, 
ett barn i taget.

• För att göra det svårare, snurra 
barnet ett par varv för att sedan 
söka sig fram till rätt ställe.

• Vem kom närmast?

• Papper, stort (för att rita objektet på)
• Papper (för att rita svansen på)
• Klister/lim
• Paljetter/färg/pennor
• Luva/scarf/halsduk (sätta för ögonen)
• Häftstift, kludd eller magnet (beroende på var 

ni placerar det stora pappret)

Kalaskul! Lekar kan man göra fast det inte är någon 
som fyller år.

Lek “Sätt svansen på...” ja, här får ni själva hitta på. 
Det kan vara mössan på tomten, hornen på renen, 
eller som vi valt att göra; skapa en en stor katt 
tillsammans.


