
Strumpmonstren och den listiga tjuven

Har du någon gång tänkt på att det är svårt, för att inte säga omöjl igt

att hål la ordning i en strumplåda? Hittar man en strumpa som passar,

kan man ge sig den på att den andra gått upp i rök. Hittar man två

likadana strumpor, så är det minst tre hål i varje, nästan som om

någon tuggat på den. Tänk om det finns strumpmonster. . . . . . . . .

Strumpmonster är välidigt blyga och snabba så det är

nästan omöjl igt att få syn på dem när du öppnar din

strumplåda. De älskar strumpor både som frukost,

lunch och middag. De riktigt fina strumporna äter de

inte utan gömmer undan på hemliga stäl len.

Ted och Molly bodde ti l lsammans med en hel hop

andra strumpmonster i en strumplåda som til lhörde

en fl icka som hette Jul ia.

De är riktiga sjusovare och stiger inte gärna upp före

lunch, men en morgon vaknade de av ett förfärl igt

vrål.

Det var deras kompis Bengan som skrek, hans

favoritstrumpa var borta. . . . . . .



Vem har tagit Bengans favoritstrumpa?

Nu är det din tur att fundera ut fortsättningen.

Kommer de att hitta strumpan?

Är det ett l itet monster som bor under sängen som tagit den eller har Bengan kanske ätit upp den i

sömnen?

Det är du som bestämmer. Om du kör fast och inte kan komma på en fortsättning, kan du kanske få l ite

hjälp på traven, genom att använda bilderna som finns på hemsidan. Klicka på bilden för att förstora och

skriva ut den.

Tips! Om du vil l kan du ladda ner sagan som ett .word dokument. På så sätt kan du fortsätta att skriva

klart sagan och kanske rita egna bilder att lägga ti l l . På så sätt kan du skriva ut och läsa din egen

godnattsaga.

Worddokumentet hittar du här: http: //www.wirework/smasagor/StrumpMonstren.docx

Bilder i detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Materialet är endast ti l låtet att användas för privat bruk. Har du

frågor kring vad materialet kan användas ti l l skicka ett epost ti l l jonny_carlsson@passagen.se eller ta en titt på

http: //www.wirework.se/smasagor
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