
Dag 17

Idag är det dagen som Knut brukar gå på sin årliga pake
tinköpartur. 

Varje år den 17:e december brukar det var extra bra priser
 och erbjudanden i 

tomtestaden och därför brukar Knut p
assa på att köpa julklappar just d

enna dag. 

Fia, Kissen, Klara, Läser han på sin 
lista. Han vet redan vad han skall k

öpa till Kissen 

och Fia. Men Klara är alltid den svåraste att 
köpa någonting till. Kanske är det 

för 

att Knut verkligen vill att det ska
ll bli alldeles rätt och speciellt till 

just Klara. 

Hans allra bästa vän. 

Knut går upp för torget och börja
r med Kattaffären. Där köper han fyra 

nya bollar 

med små pinglor i. Det bästa Kissen vet. 
Han lägger också till ett fint rött 

halsband 

med en rosett på. -Den här kan han
 ha på julafton, säger han till tomten Kurt som 

står bakom kassan. 

-Vilken fin present! säger Kurt nä
r han slår in presenterna i kassan.

 

-Det blir 140 tomtekronor, säger han och sträcker ö
ver påsen till Knut. 

-Tack, svarar Knut och lämnar över 200 kr. 

-Här varsågod får du din växel tillb
aka.

-Nästa stopp är väskaffären. Fia s
om jobbar på bank och gillar pengar s

ka få en ny 

plånbok, säger Knut för sig själv. 

-Jaha, då har vi dessa, säger Tomten Josefina och lägger upp fyra o
lika 

plånböcker på disken. En röd, en li
la, en grön och en svart. -Vilken ö

nskar du? 

-Hmm... jag vet inte riktigt, svarar Knut. 
-Vilken skulle du vilja ha om du 

var Fia på banken? 

-Om jag var Fia på banken skulle jag vä
lja den lila, men om jag var Josefina i 

väskaffären skulle jag välja den röd
a, skrockar Josefina. 

Hm, det gör ju inte saken lättare tän
ker Knut. -Ok Josefina, då tar jag den gröna. 

-Den gröna? säger Josefina frågand
e.

-Ja, den gröna tycker jag är finast
, säger Knut bestämt. 

-Kör till, säger Josefina och slår in
 den gröna plånboken i ett fint lil

a paket. 

fortsättning...



Dag 17 fortsättning...

-Hoppas hon blir glad nu, vi ses K
nut, säger hon och vinkar. 

Åh, bara Klara kvar nu. Knut går m
ed tunga steg mot Märtas Pryl- och klappbod.

-Hej på dig Knut, säger Märta glatt! Vad kan jag hjälpa dig m
ed? 

-Jag letar efter en present till Kla
ra, säger Knut i samma sekund som hans  

uppmärksamhet dras till en hylla bakom disken. 

-Vad.. vilka.. fina.. säger han och p
ekar. 

-Visst är de! Vi fick in dem igår, säger Märta och vänder sig om för att ta ner tre 

olika snöglober med vackra motiv inuti. -Den här skulle väl pass
a henne? säger Märta 

och fingrar på en glob med en liten ren inuti. -Mm...eller den här, säger Knut och tar
 

upp en glob med en svart katt inuti. Han skakar 
den och ställer ner den på disken

. 

-Den här tar jag, säger han bestäm
t. 

-Bra val, säger Märta och vänder sig om för att ställa tillbaka de  

andra globerna på hyllan.

-Men vad!  Titta! säger Knut och pe
kar på golvet bakom disken. -Ett paket! 

-Ja, är det inte lustigt. Jag fick m
ed det när jag fick leverans av de 

här snögloberna. 

Posten måste ha blandat ihop mig och Märta Winerberg, Laglusvägen 26, Frösundab
y 

som står på etiketten, säger Märta. 

-Men jag vet jag vet vem som ska ha det där paketet, säger Kn
ut. 

-Ja, men så bra. Då ger jag dig det med varm hand, svarar Märta och sträcker över 

både paket och snöglob till Knut. 
Det blir 150 tomtekronor, säger hon. 

-Tänk, säger Knut för sig själv när
 han lämnar Märtas Pryl- och klappbod. 

-Vilken fullträff, både paket och kl
app, säger han nöjt och börjar gå 

sakta hem igen.



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Lägg en pärlplatta, stryk och 
låt svalna (tänk på att plat-
tan ska få plats på locket/i 
burken).

• Häll i vatten med en droppe 
diskmedel i burken. Tillsätt 
glitter och/eller låtsassnö.

• Limma rikligt på insidan av 
lockets kant, skruva sedan 
fast. Låt torka.

• Vänd nu på glasburken. Nu 
är en alldeles egentillverkad 
snöglob gjord, snyggt!

• Limma fast pärlplattan eller 
leksaken på insidan av locket. 
Limma ordentligt så det ver-
kligen sitter!

• Dekorera utsidan av burken 
om så önskas.

• Urtvättad glasburk med skruvlock
• Valfri liten leksak/pryl, så som LEGO-gubbe, plast-

dinosaurie, plastgran, liten pärlplatta eller liknande 
(denna ska få plats på glasburkens lock).

• Vattenfast lim
• Glitter
• Vatten
• Diskmedel

Det här pysslet kan man dela upp i flera dagar om 
man önskar.


