
Dag 22
Knut vaknar med ett ryck. Han sätter sig upp i 

sägen och tittar sig omkring. 

Visst hade det knackat på dörren. 
Han lägger sig trött ner på kudde

n igen. 

-Bank, bank! Han sätter sig upp ig
en, jo visst, det är någon på dörre

n. 

Ha reser sig upp ur sängen och b
örjar med trötta steg gå mot den 

tunga ytterdörren. 

Han vrider om handtaget och öppnar. 

-Hallå, ropar han ut i den mörka natten. 

Han tar ett steg ut på farstun oc
h tittar sig om. Ingen där. 

Men kan jag ha drömt, tänker han och kliar sig i huvud
et. 

Knut vänder sig om och på väg in i stugan igen får h
an syn på något i ögonvrån. 

Knut blinkar till. Vad är detta? Se
r han i syne? Nä, framför fötterna står 

en liten skär gris. 

-Nämen, lilla grisen vad vill du? säger K
nut och böjer sig fram och klappar 

den lilla grisen. 
-Nöff, nöff svarar grisen. 

-Ja du, jag förstår inte Grisiska, sv
arar Knut och skrattar. Fryser du? 

Grisen buffar på Knuts hand. -Okej okej, kom in då säger Knut och 
håller upp dörren. 

Grisen skuttar in över tröskeln och
 slår sig ner på mattan framför 

den öppna spisen. 

Knut stänger dörren efter grisen 
och går med trötta steg tillbaka till sängen. 

-Vi sover en stund till, säger han 
högt för sig själv och tittar på gr

isen 

på mattan och katten vid fotändan. 

Knut vaknar efter en timme av att någon nosar på hans han
d. 

-Ja ja Kissen du ska få mat, säger Knut samtidigt som han tittar ner på golvet 

och ser ett rosa tryne och inte d
en lilla skära nos han är van vid. 

Nu mins han natten och grisen. -Oj då lilla gris är du hungrig? svarar 
han och 

klappar det lilla trynet. 

Knut går fram till kattmatsburken och skakar på den. Två 
vilda djur kommer 

springande med en väldig fart. -Nä nu får du v
änta lite Kissen säger han till den

 

jamande katten. Grisen måste få först. Han ställer ner en s
kål kattmat på golvet 

och den lilla grisen sväljer nästan a
llt i en tugga. 

fortsättning...



Dag 22
-Men vad ska vi göra med dig då, säger Knut och tittar på den 

mätta grisen 

som nu återigen gått och lagt sig på mattan framför brasan. 

Han sätter sig ner i soffan och öppnar te
lefonen. Scrollar sig in på Tomte-search. 

En efterlysningstjänst som tomtarna ibland använder om en tomte tappat bort 

en katt, en ren eller ett par nycklar.

-Nej, men det måste ju var du som är Lilla gubben, säger Knut och reser sig
 

upp och tittar på den lilla sovande grisen
.

På tomte-search har den lokala Bondgården efte
rlyst den lilla grisen Lilla gubben 

som rymt kvällen innan.  

-Ok, jättebra, jag kommer med honom direkt, säger Knut och lägger på luren 

efter samtalen med bonden Maja. 

-Kom nu Lilla gubben, nu ska du hem, säger Knut och försöker väcka den 

sovande grisen. 

Väl ute på farstun tittar sig Knut om. -Jaha Bondgården, vart ligger den då? 

Höger eller vänster? Lilla gubben sätter 
trynet i vädret. 

-Jasså, du tänker vänster, säger Knut och
 tittar på grisen och skrattar.  

-Kom då så går vi! Han har svårt att hänga med den lilla grisens tempo.  

Inte visste jag att grisar var så snabba! 

-Åh, Lilla gubben! Maja slänger sig på marken och lägger armarn
a om den lilla grisen. 

-Tack snälla Knut! säger Maja och reser sig upp. Så väl att han är 
hemma igen.

-Hej då Lilla Gubben, säger Knut och klap
par den lilla grisen över huvudet. 

Grisen buffar på Knut. -Ja ja Lilla gubben
, svarar Knut. 

-Nöff, nöff. Den lilla grisen buffar fortsa
tt på Knuts ben. -Vill du mig nåt? 

säger Knut och tittar på grisen? 

Grisen vänder på klacken och springer bo
rt mot gödselstacken. Och Knut kan  

inget annat än att hänga på! Lilla gubben
 stannar tvärt och så gör även Knut. 

För där mitt i gödselstacken sticker det upp något.
 Ett litet grönt och rött paket! 

Knut stäcker sig efter paketet och läser
: Vinja Hallsjö, Slöjdgatan 67, Frösundaby.

-Nämen Lilla gubben vilken lycka! Tack ska du h
a, säger Knut och kliar den lilla 

grisen på huvudet. 
Bara två kvar nu! 



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Se följande film https://www.youtube.com/
watch?v=BiJtPU9uP0c 
Här kan ni även se hur man kan göra fler djur, 
varför inte skapa er egna bondgård?

• Testa även att göra en loppa. Men skoja till 
den lite, dekorera den som en gris. Eller ett 
annat djur? En bra film som visar hur man 
viker en loppa finner du här: https://www.
youtube.com/watch?v=wBH1RoiL0Tw

• Färgat papper 
• Klisterlappsögon (ger rolig effekt)
• Sax
• Svart penna

Gris i form av loppa eller origami.
Ta fram material och låt skapandet börja!
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