
Dag 6

Det är lördag och Knut är ivrig att
 komma in på Göstas Bageri. 

Han har nämligen väntat på den här dagen. Den
 6 december varje år 

släpper Gösta de årliga tomtebakelserna och det är alltid lika 
spännande 

att se vad Gösta hittat på. Ett år
 var bakelserna små tomtar som bakade, 

ett annat år en ren som fastnat med baken i en snödriva. 

-Sluta kivas! säger Tomten Lotta som strängt tittar på sina barn Tor o
ch 

Tora som gnabbas om vem som ska få stå närmast disken för att 

beskåda Göstas mästerverk. Knut kommer äntligen fram till disken i det 

trånga bageriet och väl framme ser han nu Gösta komma gående 

med en bricka. -Det är ju tomtefar! skriker Tora och pekar på br
ickan. 

Visst är den årliga bakelsen ett p
orträtt av Tomtefar. 

- Popcorn! utbrister Tor och pekar
 han med. Och mycket riktigt, 

Tomtefars skägg är gjort av härligt nyp
oppade popcorn. Med nöjda steg 

och med en nybakad Tomtefar i en kartong promenerar Knut nöjt hem.

 Precis när han passerar Tomtebys förskola tittar han till vid gr
inden till 

den lilla förskolan. Där står en lite
n nisse med ett stort paket i famnen. 

- Hej, säger nissen. - Hej på dig, 
svarar Knut. Är det ditt paket? 

Nissen skakar blygt på huvudet. -F
år jag se? säger Knut och sträcke

r 

armarna mot nissen och paketet. 

Så läser han högt: -Till Maja Larsson, Lurstigen 77, Frösundab
y. 

-Är det ok om jag tar med mig det här? säger han till nissen. 

Nissen nickar och springer vinkand
e därifrån mot tomtefröken Mikaela som 

snopet tittar på både nissen och 
Knut. 

Hon vinkar hon med och Knut rodnar,. Förvånat tar 
Knut paketet som 

nissen släpper på marken och mycket nöjd beger hans sig nu hem
 för att 

se vad Kissen har haft för sig ida
g. 



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Rita upp ett tomteansikte på  
ett papper eller använd mallen.

• Papper
• Pennor
• Limpistol (för bästa resultat)/lim
• Popcorn (färdiga eller micro)
• Bunke/skål/påse
• Tomteansikte (mall finns)

Popcorntomte, smaskigt! Vi använder popcorn och skapar 
tomte-skägg, här ska dekoreras!
Antingen kan barnen rita upp ett eget ansikte, eller så  
används mallen på tomteansiktet.
Tänk på att ha popcorna färdiga när pysslet sätter igång.

Passa på att ha popcorn-mys och gör det 
till en rolig och smaskig stund. Kanske kan 
ni se en mysig julfilm.

• Värm limpistolen/ ta fram lim 
och börja fästa popcorn  
på ansiktet..

• Fortsätt med popcorn tills skägg 
och luva är täckt.

• Färglägg sedan tomten.




