
Dag 18

Vem är det som kommer nu? 

Knut reser sig hastigt ur fåtöljen 
där han sitter med Kissen i knät. 

-Jag kommer, jag kommer, säger han högt så att den som
 bankar hårt på dörren 

skall sluta upp med det. 

-Renarna har rymt! säger renskötare Ralf upprört d
är han står på Knuts farstu.  

-Snälla Knut du måste hjälpa mig! När jag skulle gå och hämta renarna för deras 

eftermiddagsmål upptäckte jag att alla renar rym
t. Det måste vara någon som glömt 

att stänga grinden. 

-Oj, oj, vad ska jag ta mig till? suckar Ralf och drar i det 
långa gråa skägget. 

-Lugn, bara lugn, försöker Knut trö
sta. Vi ska se till att renarna kom

mer tillbaka. 

-Får jag ringa Klara också? så är vi
 tre som kan leta. 

Knut vänder och går in igen för a
tt hitta sin tomtemobil. 

-Det är Klara här, hör han i andra 
änden. -Jag kommer på direkten, säger Klara när 

hon hör Knuts brådskande ärende. 

En tomtesekund senare står hon där på 
farstun. 

-Vart ska vi börja? säger Knut och
 tittar på Ralf. 

-Ja du, säger Ralf. -Jag har redan 
letat i stora skogen, på torget och

 vid fågelkullen. 

-Men inga renar, säger han uppgivet. 

-Vad tror du om Frusna viken? På vikens vänstra s
ida växer renlav, det är väl 

renarnas favoritmat, frågar Knut.  

-Ja, Knut du har rätt! Renlav är de
t bästa de vet. Kom vi går mot Frusna viken, 

säger Ralf och tågar i väg med de andra i släptåg. Även Kissen
 som precis hade 

bestämt sig för att ta sin eftermiddagstur trippar efter de tre tom
tarna. 

De tre tomtarna och katten kommer fram till ena änden av viken och står n
u och 

spanar ut över den frusna marken.

-Ser du dom? säger Klara och knuffar Knut i m
idjan. 

-Nä, vänta, svarar Knut och skruvar
 på kikarsiktet för att få in rätta 

skärpan. 

-Ja, nä, vet inte.. vad är det där? 
säger han och lämnar över kikaren till Klara. 

fortsättning...



Dag 18 fortsättning...

Klara tar kikaren och plötsligt utbr
ister hon. -Ahha, där är dom! 

-Va, får jag se? säger Ralf och sli
ter kikaren ur Klaras händer. -Det 

var som tusan! 

Mina renar suckar han nöjt. -Nu ska
 vi bara få dom tillbaka till renstallet igen. 

-Jag har en idé, säger Knut plötsl
igt. 

-Kissen, det här fixar väl du? säge
r han och tittar på katten. 

Kissen ger ifrån sig ett nöjt mjau. 

För om ni inte redan visste det, är Katte
r lika bra på att valla renar som  

hundar är på att valla får. 

Kissen hoppar genast ner på den 
frusna viken och struttar nöjt bort

 mot renarna 

med den ståtliga svansen vajande i 
luften.

-Titta, nu ska ni får se, säger Knu
t. De tre tomtarna står som förtrollade och ser på 

när kissen omringar de betande renarna, ger ifrå
n sig ett högt mjau för att sedan få 

hela renflocken att stanna upp i s
itt tuggande och följa den lilla katt

en  

som på en linje. 

-Jaha, nu går vi, säger Knut och p
uttar på de andra. 

Så går de där som en i en stilig parad på väg tillbak
a till renstallet. Kissen först se-

dan 11 renar och sist Ralf och två
 tomtar.

Plötsligt snubblar Ralf till och tar d
å tag i Knut som i sin tur också faller till marken. 

-Nä, men, det var väl självaste, suckar Ra
lf och reser sig upp. 

I samma sekund som Knut ska till att resa sig ser han
 något bakom en av granarna. 

Ett litet, litet paket. Inte större 
än en tändsticksask. 

Adresserat till: Jonas Berglund, Pet
russtigen, 67, Frösundaby.

Snabbt som blixten stoppar den leende Knut 
ner paketet i fickan. 

Klara som missat vad som hänt springer fram till Knut och undrar oroat 

vad som hänt. 

-Det gick bra, svarar knut. -Men titta här, säger han och plockar
 försiktigt fram det 

lilla paketet ut byxfickan. 

-Nä, men Knut! säger Klara och fnissar. -
Tänka sig vilken tur vi har. Katter 

som vallar 

renar och ett nytt paket. 
High five!



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Placera ena handen på pappret 
och rita av konturerna. 
Upprepa sedan med den 
andra handen.

• Placera nu en fot på pappret 
och rita av konturerna.

• Klipp ut två händer och 
en fot.

• Klistra fast hornen och  
ansiktet på ett nytt papper.

• Rita ögon eller klistra fast 
ögon på renen.

• Rita en mule

• Ett annat alternativ är att placera renansiktena i en cirkel, och på så sätt skapa sin egna julkrans. 
Varför inte placera den på klassens/avdelningens dörr?!

• Färgat papper (Vi använde 
oss av brun, grå och röd)

• Sax
• Klister/lim
• Färgpennor
• Ögon (klisterlapp  

eller måla egna)

Gör ett rentåg tillsammans!
Ta fram allt material och låt skapandet börja!


