
Dag 8

Knut vaknar utvilad med massor av ny energi, för idag ska ha
n träffa sin bästa vän Tomten Klara. 

Nöjd och mätt efter en lång frukost är han r
edo att ge sig av. Det är en gans

ka lång 

tomtepromenad till Klara, men Knut vet att bara han får en h
ärlig frukost i magen så kommer 

promenaden gå på ett litet kick. Han ö
verväger att ta en av de nya tomte-elsparkarna som numera 

står parkerade lite här och var i T
omteby. Men kommer sedan fram till att en stärkande promenad ska 

nog göra honom gott. 

Väl framme hos Klara efter en lång tomtepromenad är Knut rätt slut. - Kom in, kom in! nästan skriker 

Klara upphetsat där hon står ute 
på farstun.

Knut har bara kort hunnit beskriva 
det spännande uppdraget Tomtefar givit honom.

-Men vad säger du? suckar Klara och 
stoppar ytterligare en pepparkaka 

i munnen samtidigt som hon 

ställer fråga på fråga till den stack
ars Knut. Pepparkakssmulor flyger ut ur Klaras mun eftersom hon 

ivrigt både tuggar och pratar. 

-Så hur många paket har du nu? frågar Klara
.

-7, svarar knut. -Men då måste vi ju hitta det 8:e idag, säger
 Klara och rusar upp från stolen m

ed 

sådan fart att den välter bakom henne. 

-Mmm.. kanske det, säger Knut lite skam
set då han inte är helt säker på o

m Tomtefar verkligen är 

nöjd med att han bjuder in andra på hans
 paketjakt. 

-Det kanske ändå är bäst att jag 
går själv, säger han tyst.

-Aldrig i livet! svarar Klara och hop
par nu jämfota av upphetsning. 

-Ok, vi ”klunsar” säger Klara när hon 
lugnat ner sig. 

-Vad är det för något? säger Knu
t nyfiket. 

-Jo, det är som sten-sax-påse, säger hon och bö
rjar förklara. -Om du vinner följer jag inte med, och 

om jag vinner får jag följa med på ditt 8:e uppdrag. 

-Ok, svarar Knut något missmodigt. 

-Haha, jag visste det! jublar Klara n
ågra minuter senare. -När drar vi? 

-Det är väl lika bra att vi går nu d
å, säger Knut och tittar ut på sol

en som är på väg ner på himlen. 

Klara rusar förbi honom i hallen och är redan en bra bit u
t på vägen när Knut vänder sig 

om för att stänga dörren. 

-Kom så tar vi den här, säger Klara och
 pekar på en av Tomte-elsparkarna som står 

parkerad utanför hennes hus. 

-Njaa, jag vet inte riktigt, säger kn
ut. 

-Nähä, skyll dig själv, säger Klara o
ch hoppar upp. -Jag kommer hitta det där paketet före dig, 

skriker 

hon och far som en raket nerför gatan. 

Men hon hinner inte komma speciellt långt när elsparkcykeln 
plötsligt tvärstannar och Klara slun

gas av 

rätt in i en stor snöhög. Knut kom
mer springandes med andan i halsen. 

-Allt lugnt här, säger Klara och hål
ler upp händerna. De båda tomtarna vänder huvudet mot sparkens 

med och vad ser de då i den lilla sn
öhögen som meden fastnat i... 

-Paketet!! jublar Klara. Till: Max Molin, Turvägen 99, Frösundaby, läser
 hon nöjt. 



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Deltagarna slår varsin knuten näve i 
luften tre gånger, den tredje gången 
formar man handen i en av tre olika 
symbolerna.

• Minst 2 deltagare

Nu kör vi! Sten, sax, påse, även kallad klunsning.
Detta används istället för att dra sticka, singla 
slant eller dylikt för att slumpmässigt avgöra 
någon för något ändamål.
Men varför inte ta det ett steg längre?
Ha en turnering mellan varandra  
och utse en vinnare.  
Eller gör stex, sax, påse med hela kroppen.

• Gör på samma sätt  med kroppen, gunga tre gånger, 
den tredje gången formar man kroppen i en av de tre 
olika symboler.

Utveckla klunsning?
Vem säger att det måste vara sten, sax, påse?
Hitta på egna symboler, tex Tiger, katt, enhörning. 
Bestäm vad som “tar” vad.

Alternativa uppgifter:

sten tar sax

sten tar sax

Sax tar påse

Sax tar påse

Påse tar sten

Påse tar sten


