
  Här kommer lite instruktioner till dig 

    som väljer att använda de färdiga lapparna 

        Breven är tänkta att klippas ut, rullas ihop och fästas med en tejpbit eller kanske ett litet rött band.
Kom ihåg att bara fantasin sätter stopp! Ni kan alltid addera egna saker som skett under natten utöver det som står med på

breven. Kanske är det synligt att Nissen tvättat sina kläder under natten? Kanske har hen gjort iordning en egen liten 

diskplats bredvid er i köket? Eller en egen hörna i badrummet med sin minihanduk och tandborste? Det går att synliggöra

att Nissen lever och verkar hos er på många vis som skapar mystik och spänning! :D  Tillåt också spontanitet! Om barnet vid 

middag säger ”Ska vi lämna lite mat åt nissen?”, gör det!  Nästa morgon är maten borta, uppäten! :D 

Lappar till specifika dagar:  

A: Brevet inför inflyttning: Denna lapp har Nissen lämnat i er ordinarie postlåda dagen/dagarna innan 1:a dec. 

B: Brevet första morgonen på plats.   

C: 1:a adventbrevet: inför denna dag kan du t.ex. ha ordnat en liten egen adventsstake till Nissen, där det syns att hen har 

tänt det första ljuset. Ett alternativt är att Nissen målat en adventsstake med första ljuset tänt. Nissen har inför denna dag 

också pyntat lite utanför sitt boende. Om ni inte använder ljusstake hemma hos er räcker det bra att följa Nissens tändande 

av sin.  

D:  2:a adventbrevet: Inför idag har nissen tänt sitt andra ljus – oavsett reell eller pappersmålad ljusstake. Nissen föreslår i 

brevet också bakning inför Lucia, kanske har hen ställt fram ingredienser? Trolldegsbak går bra som billigare alternativ. 
E:  Lucia: Inför denna lapp kan ni med fördel ställa upp en lång radda med gosedjur eller andra leksaker och knyta små 

band på dem. Kanske har ni även batteridrivna ljus som de kan ha i luciatåget?  

F:  3:e adventbrevet: I brevet uppmanas ni till att baka pepparkakor. Nissen kan inför denna morgon ha lagt fram 

pepparkaksformar utanför sitt hus, eller om ni önskar lite mer bus: hängt upp dem lite här o där över hela hemmet! 

G: 4:e adventbrevet: Inför denna morgon har Nissen tänt det 4:e ljuset på sin ljusstake. Kanske står det även en liten 

miniresväska utanför bostaden eller något annat som antyder att det snart är dags för Nissen att flytta ut.  

H: Julafton: Inför julafton placerar ni lämpligt ut någon/några julklappar ifrån Nissen (kan vara allt ifrån era egna riktiga, 

till inslagna russin eller annat). Nissen informerar i brevet även om att hen åkt hem med tomten, så kanske har det plockats 

ihop lite utanför bostaden så att det syns att nissen flyttat under natten.  

Lappar som du kan ta i valfri ordning:  

I: Inför denna lapp målar du ögon på er frukt. Om man vill kan man även addera små fotspår eller annat stök runt omkring 

som visar vem som varit i farten.  

J: Denna lapp använder ni när ni bestämt att det är dags att plocka fram granen. Kanske ställer ni upp granen tillsammans 

med barnen på kvällen  eller så gör ni det efter att de somnat. Sen hänger du/ni föräldrar upp allt möjligt tokigt i granen: 

strumpor, toapapper etc. På morgonen får ni skratta åt eländet Nissen ställt till med och pynta om granen som önskat.  

K: Inför denna lapp kan ni själv avgöra om ni lagt fram en lussebulle åt Nissen på kvällen eller om hen varit framme och 

tjuvat en själv. Om ni väljer det senare kan ni lämna lite spår av att Nissen varit i farten i form av små fotspår eller annat 

stök. Nissen har också behövt gå på toaletten, oavsett om det är inne på er egna, eller en egen liten variant så kan ni har 

lämna små russinbitar som ”bajs” (annars blir Bregott och kakao väldigt naturtrogna små bajskorvar).  

L: Inför denna lapp finns lite olika alternativ beroende på vad ni har eller inte har för småsaker hemma. Antingen har ni hällt 

ut lite mjöl som Nissen gjort snöänglar i, eller så har hen åkt pulka/kjälke i en liten mjöl/snöhög, eller skidor i ”snön”.  

M: Inför idag tar du tre toalettrullar (fyllda/nya) och ställer på varandra. Klipp ut papper och färglägg så att du har små 

ögon, morotsnäsa, ”stenar” som mun och möjligen en hatt: TA-DA! En snögubbe av toalettrullar. Går även måla dit detta.  

N: Nissen skriver att han varit sötsugen under natten och tjuvat lite i ert skåp. Inför denna morgon kan du ställa skafferiet lite 

på glänt, och kanske välta ut en russinask och låta lite russin ligga drällt som ett spår bort mot Nissen. Vill man gå all in kan 

man bygga en liten stege utav tändstickor som är uppställd/hängd vid skåpet och visar hur Nissen tog sig in/upp.  

O: Inför detta brev om magiska bönor lägger du fram små ”bönor” – kan vara små runda godisar, russin, eller vad som helst. 

När ni läst upp brevet följer ni instruktionerna om att begrava bönorna under socker.  

P: Nästa morgon, efter lapp O, har det växt upp stora godisar, ex klubbor, chokladtomtar, polkagrisar eller annat.  

Q: Inför denna lapp har ni på natten lagt fram små minipennor och papper som ni gjort små teckningar på (räcker med någon 

blomma, en sol osv). Nissen har målat! Små pennor: klipp isär en tandpetare på mitten och måla med färg på spetsarna.  

R: Inför denna morgon har Nissen varit uppe och tjuvat pepparkakor. Stöka till lite, lämna små smulor, kanske små fotspår 

från Nissen. Nissen känner också lite skuldkänslor, så hen har lämnat en present. Observera att en present kan vara allt ifrån 

en riktig julklapp ifrån er som barnet/barnen får tidigt, till små inslagna russin eller annat som finns hemma.  

S: Det här är en lapp som inte kopplas mot något särskilt bus/uppdrag – här kan ni valfritt välja bland extratipsen nedan.  

T: Inför denna natt har Nissen haft filmkväll med barnets/barnens gosedjur eller andra leksaker. Bulla upp med kuddar i 

soffan, ställ fram lite gosedjur i soffan, kanske ställer du även ut en popcornskål med spill,  lite tomma glas mm  

U: Inatt har Nissen badat, ställ fram en liten skål med vatten och bubblor, addera något som kan figurera som handduk mm. 

V: Inför denna morgon tar du hemmets alla skor och placerar i en lång rad efter varandra genom hemmet.  

W: Valfritt bus i badrum, ex hängt upp toapapper, gjort toastolen till en snögubbe (klipp ut ögon, näsa, morot) eller annat.  

X: Inför denna gör ni valfritt bus, ett eget påkommet eller ett av tipsen nedan.  

Y: Inför denna morgon kan ni lägga en liten skål med solrosfrön, eller en talgboll, vid Nissen. Som ni sen hänger ut 

tillsammans?  

Annat bus som kan ha skett från en dag till en annan, oberoende av breven: Färga mjölken med karamellfärg,  

Måla ögon på frukter, Målat med kajal i ansiktet på föräldrar eller barn om de sover, Garntråd som dragits  

mellan skåpluckor och lådor i köket 
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Hej!  

Jag är en tomtenisse som bor hos Jultomten 

med alla mina tomtenissekompisar.  

Nu börjar det bli mycket att göra i 

tomteverkstaden inför jul. Eftersom jag ofta 

brukar hitta på tokigheter, och vara ganska 

busig, så tycker tomten att jag kanske kan hålla 

mig borta en stund. De behöver lugn och ro för 

att bli klara med alla julklappar till julafton!  

Jag tänkte att jag skulle hälsa på dig, och bo hos 

dig fram tills julafton, jag hoppas att det går bra!  

Du kommer att märka när jag har flyttat in, men 

du kanske inte kommer att se mig. Jag brukar 

oftast vara vaken på natten och  

sova på dagen.  

Vad roligt det ska bli att få vara 

hos dig!  

Hälsningar från 
Nissen  

Hej,  

inatt har det snöat! 

Jag har lekt i snön 

hela natten och 

det var riktigt skoj! 

Jag hoppas att ni 

också har     

       möjlighet att   

 ta till vara   

         på snön idag 

        Hälsningar 

        Nissen.  

God morgon! 

Oj oj oj så goda 
lussebullarna var, 
tack för att jag fick 
smaka.  
Jag åt så mycket att 
jag behövde 
skynda mig på 
toaletten! Tyvärr 
hann jag inte riktigt 
städa upp… förlåt! 

Hälsningar 
Nissen  

Hej! 

Idag är det 2:a 

advent och man får 

tända andra ljuset i 

sin ljusstake. Efter 

idag är det bara två 

söndagar kvar till 

julafton.  

Vet ni, det är också 

snart Lucia! På lucia 

är det gott att äta 

lussebullar, kan inte 

ni baka några så att 

jag får smaka?  

Hälsningar 

Nissen  

 Hej! 

 Idag är det     

 1:a advent, 

 det betyder 

att det är fyra 

söndagar kvar till 

Julafton!  

Om man har en 

adventsljusstake 

kan man idag 

tända 1:a ljuset.  

Jag har 

adventspyntat lite 

hos mig inatt, 

kanske kan ni också 

göra lite julfint hos 

er?  

Hälsningar 
Nissen  

Hej! 

Inatt upptäckte jag 

att ni hade glömt 

att måla ögon på 

frukten, så jag 

fixade det åt er!  

 Hoppas  

       att ni 

 får en   

 bra dag! 

 Kramar från 

 Nissen! 

 Hej! 

 Inatt har  

 jag gjort en  

 snögubbe! 

Jag hoppas att det 

var okej att jag 

lånade utav era 

toarullar! 

Ha en fin dag! 

Hälsningar  

Nissen  

Nu ska du 

få höra! Jag  

var SÅ  

sötsugen  

inatt att jag inte 

kunde låta bli att leta 

lite i era skåp… men 

jag tog inget, jag 

lovar!....  eller, kanske  

något litet bara… 

Ibland är jag en 

busing! Ha en fin  
dag! / Nissen  

Ta da! 4:e advent 

och alla ljusen i 

ljusstaken får tändas.  

Imorgon är det 

julafton! Oj så 

spännande! Det 

innebär också att jag 

snart tyvärr flyttar, 

men kanske lämnar 

jag en liten 

överraskning åt 

dig först?  

Spännande! 

Kramar 

Nissen  

      Halloj! 

 Nu är 3:e    

 advent här!      

 Efter idag är     

 det bara en 

enda söndag kvar 

tills julafton!  

Vet ni vad man 

behöver när det är 

jul?! PEPPARKAKOR! 

Ni kan väl baka 

några? Gärna så att 

det räcker till mig 

också, mums!  
Hälsningar Nissen  

Hej! 

Idag är det lucia! Jag 

och mina kompisar 

har övat på luciatåg 

hela natten!  

Det var SÅ 

mysigt! 

Kramar,  
Nissen 

Hej! 

Jag såg att ni har 

plockat fram 

julgranen, nu är det 

dags att pynta den 

med allt möjligt fint! 

Jag har påbörjat  

          julpyntet lite 

 åt er, så  

         nu är det bara 

          att fortsätta! 

         Kramar Nissen 
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 Hej! 

 I natt har jag  

 och dina  

           gosedjurs- 

           kompisar haft      

filmmys tillsammans.  

Vi stökade visst ner 

lite, förlåt! Det var en 

jättebra film! Kanske 

kan ni också se den 

någon dag? Filmen 

heter ”Arthur och 

julklappsrushen” 

Idag blir en bra dag! 

Kramar från  
Nissen 

Hej!  

Inatt har jag målat, 

jag älskar att måla! 

Gillar du också att 

måla? Kanske kan 

du måla en 

teckning åt mig?  

 Hälsningar 

 från Nissen 

Hej!  

Tack för 

pepparkakorna, de 

var verkligen 

supergoda! Så 

goda att jag var 

tvungen att ta   

några till , hoppas 

att det var okej.  

Jag har lämnat en 

liten present till dig 

som tack.  

Ha en fin  

dag! 

Kramar  

Nissen  

God morgon! 

Nu har jag flyttat in 

här hos er, det ska 

bli så kul att bo här 

ända fram till 

julafton.  

Jag sover på dagen 

och är vaken på 

natten, så vi 

kommer kanske 

inte att hinna ses så 

mycket, men jag 

kommer att lämna 

små brev till dig 

med hälsningar, 

och kanske ibland 

lite bus…  

Jag är  

ganska busig.  

Hälsningar 
Nissen  

 Hej! 

 Du vet väl    

 om att       

 julafton 

närmar sig med 

stormsteg?  

Har ni slagit in alla 

julklapparna? Har 

ni julpyntat klar?  

Har ni bakat eller 

köpt hem alla 

godsaker? Har ni 

lekt som busingar i 

snön?  

Bråttom, bråttom, 

bråttom!  

Kramar från  

Nissen  

Hej! 

Är allt bra med er 

idag? Med mig är 

det superbra. Jag 

tog ett riktigt skönt 

bad inatt! Jag blev 

så himla trött att jag  

 inte ens  

 hann städa 

   undan innan  

          jag somna.  

   Ursäkta, Nissen 

 Hej! 

  Vet ni,  

 när det är      

          såhär kallt ute  

 på vintern 

så har småfåglarna 

lite svårt att hitta 

mat. Kanske kan ni 

hjälpa till att mata 

fåglarna?  

Hälsningar Nissen  

God  

morgon! 

Visst håller du 

med om 

att ert badrum  

var ganska tråkigt?  

Jag har piffat till det 

lite inatt, hoppas att 

ni blir nöjda! 

Hälsningar  

Nissen  

Jisses Amalia vad ni 

har många skor hos 

er! Jag försökte 

räkna dem genom 

att ställa upp dem 

på en lång rad, men 

jag lyckades aldrig 

komma fram till hur 

många det var. Kan 

du räkna hur 

många skor det är?  

Kramar 

Nissen  

God morgon! 

Här får du en 

present utav mig, 

det är magiska 

bönor! Om du följer 

instruktionerna så  

 ska du se att  

 det nästa 

 morgon växt 

 fram något 

 spännande! 

* Ta fram en skål. 

* Fyll skålen med 

socker.  

* Tryck ned 

bönorna i sockret, så 

att de inte syns.  

* Vänta tills nästa 

morgon.  

Hälsningar Nissen 

Hej,  

Inatt kände jag mig 

extra busig! Kan du 

se vad det är jag 

busat med  

inatt?  

Hälsningar 

Nissen  

God morgon! 

Hur gick det med 

de magiska 

bönorna? Har det 

växt fram något? 

Hoppas, hoppas, 

hoppas!  

 Kramar 

 Nissen 

JULAFTON! 

Inatt har jultomten varit 

här och lämnat paket. 

Det var dags för mig 

att följa med jultomten 

hem igen.  

Det har varit jättekul att 

bo hos er! Tack för allt 

gott jag fått smaka och 

allt bus jag fått hitta på.  

Jag tror minsann att 

jag kommer tillbaka 

igen nästa jul om jag 

får?  

Nu får ni äta en god 

frukost och sen ha  

en superfin julafton! 

Vi ses igen! 

Kramar  

från Nissen  
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