
Dag 20

-Nej Kissen inte nu! Knut reser s
ig upp ur fåtöljen och går bort mot skafferiet där 

Kissen står och piper. 

-Okej då, vi bakar väl då. Du måste vara den enda katten i världen
 som 

älskar pepparkakor. Okej, vad behöver man då? Sirap, kanel, mjöl och kryddnejlika. 

Knut får ställa sig på en pall för 
att nå allt i det höga skåpet. Kiss

en ställer sig 

på bakbenen för säkerhetskull. 

-Ja Kissen, vi har allt här jag lovar,
 säger Knut och ställer fram alla 

ingredienser på bordet. 

-Nu ska här bakas! 

Efter någon timme är degen klar och det är äntlige
n dags att kavla ut den och ta 

fram formarna. En gumma, en katt, en gubbe, en ren och e
n hund. 

-Mjau, jamar Kissen och tittar strängt på sin
 Husse. 

-Okej då Kissen, ingen hund, säger K
nut och lägger bort den 

hundformade pepparkaksformen. 

Katten har hoppat upp på bordet 
och sitter nu vid bordets ände oc

h 

slickar sina tassar. 

-Skyll dig själv om du hoppar i mjölet, säger Knut till katten som uppjagat slickar 

ren tass efter tass. 

-Och så, skjuts in i ugnen med er! säger Knut och stänger ugn
sluckan. -Nu är det 

bara att vänta Kissen, säger han o
ch tittar på katten som utmattad har rullat ihop 

sig till en boll och lagt sig till rätt
a i fåtöljen. 

-Du vet väl att den där är min? säger Knut och tittar på katte
n och ler.

 

fortsättning...



Dag 20 fortsättning...

Efter några minuter är plåten med pepparkakor klar och Knut tar 
försiktigt ut den 

varma plåten och ställer den på bänken
. 

-Nä, men titta här Kissen, vilka fina katte
r, säger Knut och tittar bort mot katten 

som inte rör en fena. 

-Nähä, då får jag väl äta en själv d
å, säger Knut och skakar på huvud

et. 

Men först måste nästa plåt med pepparkakor in i ugnen.

Därefter går Knut fram till Katten som somnat och snusar gott i Knuts fåtölj
.  

-Jag tror jag slår mig ner här bredvid dig en liten stu
nd, säger Knut till Kissen. 

-Maka på dig. 

Plötsligt vaknar Knut av ett tjut! 

-Men vad är det som händer!? ropar han. Brandlarmet! oj vad det tjuter! 

-Nej, pepparkakorna, jag måste ha somnat. Attans! säger Knut och häller 
ner de brän-

da pepparkakorna i komposten på baksidan av huset. 

-Men vad är väl detta? säger han oc
h börjar dra i ett rött snöre som sticker upp ur 

den varma kompostjorden. 

Ett paket! Adresserat till Anna Lar
sson, Yrvägen 7, Frösundaby.

-Tur i oturen, med de brända pepparkakorna, säger
 Knut och tittar på Kissen som nu 

vaknat och står förvånat på farstu
n och jamar.



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Dela ut formar till barnen och 
rita konturen av formen. • Klipp ut. • Dekorera efter eget tycke!

• Brunt papper
• Sax
• Pepparkaksformar
• Pennor
• Dekoration - glitter,  

paljetter mm.

Ojoj, någon mer som blev sugen på pepparkakor?
Då gör vi några!
Har ni möjlighet till att baka riktiga, tuta och kör!
Har ni inte det?  
Låt oss skapa några pappers-pepparkakor.

Tips.
Klistra fast pepparkakan på en kartongbit eller hårdare pappersark, klipp sedan ut formen. 
Gör antingen ett hål i toppen så ett snöre kan dras igenom, eller tejpa fast på baksidan.  
Nu är en hemmagjord julgransdekoration skapad!

Alternativa uppgifter:


