
Nissen flyttar in:

Nissebrev 

Bus och lek till Nissedörren 
från tingeltangel.se



Gör såhär.. 

Här nedan följer instruktioner till dig som ska hjälpa Nissen med alla bus och uppdrag hemma 
hos er. Dessa Nissebrev är skapade av Anna på Tingeltangel.se. Breven som medföljer behöver 
ni klippa ut, rulla ihop och sedan fästa med en tejpbit eller ett knutet sidenband. Alla brev och 
instruktioner är tydligt märkta med bokstäver så ni lätt kan se vilket brev som hänger ihop med 
vilken instruktion. Vi har valt att inte numrera breven för att du som vuxen ska kunna ha en val-
frihet att välja bus och uppdrag som passat just er familj. Några brev är tomma för att ni ska ha 
möjlighet att skapa egna brev med bus eller uppdrag. Men det är inget måste, i detta paket ingår: 

24 st Nisseuppdrag/bus    1 st luciabrev  
1 st inflyttningsbrev     1 st utflyttningsbrev
6 st tomma kort som ni kan fylla i själva 1 st julaftonsbrev

Innan vi kommer till instruktionerna av breven vill vi berätta lite mer om deras innehåll. Nisse-
breven kommer att innehålla vad vi kallar bus men även uppdrag. Vad är då skillnaden? Nisse-
bus är när Nissen varit på sitt allra busigaste humör tex. Målat en snögubbe på badrumspegeln 
med familjens tandkräm. Vid bus är det du som vuxen som förbereder kvällen innan. 

Nisseuppdrag är när Nissen ger barnet/barnen någonting de ska utföra under den dagen de får 
brevet. Tex. Idag ska ni baka pepparkakor eller idag ska ni göra önskelistor. Vid uppdrag behöver 
du som vuxen förbereda kvällen innan, men även vara delaktig och beroende på ditt/dina barns 
ålder stödja upp när de utför uppdrag.
Som en summering kring skillnad av Nissebus och Nisseuppdrag är att Nisseuppdrag kräver lite 
mer av dig som vuxen. 

Förberedelser
För att kunna utföra de bus och uppdrag som vi hänvisar till i denna text är det några saker du 
behöver ha hemma. Det är bra om de finns hemma hos er innan den 1 december, då är ni väl 
förbereda och behöver inte åka iväg ”akut” och köpa något kvällen innan ett bus. Lista till dessa 
bus är:

Luciaglitter (Uppdrag Luciadagen) 

En skål med vatten (Uppdrag E) 

Barnet/barnens favoritdjur och dockor och ca 
10 ballonger (Uppdrag H) 

Papper, kritor, pennor till att skriva önskelista, 
måla teckning (Uppdrag K och O) 

Lite julpynt (Uppdrag M) 

Papper, kritor, pennor till att skapa julkort eller 
färdigköpt julkort (Uppdrag N)

Vita pappersark och sax (Uppdrag F) 

Svart tuschpenna (Bus S )

Ketchup (Bus T) 

Röd karamellfärg (Bus U) 

Toalettpapper (Bus V)

Garn eller snöre (Bus X) 

10 st pepparkakor (Uppdrag I och bus Z) 

Strumpor (Bus Ö) 

Tandkräm (Bus Y)



Instruktioner till brev 
för specifika dagar: 
A: Inflyttningsbrev, C: Julaftonsbrev, D: 
Utflyttningsbrev
Instruktion: Klipp ut brevet 
(märkt med A, C eller D), 
rulla ihop och lägg i Nissens 
brevlåda. Använd gärna 
satinbandet för att knyta ihop 
brevet med.

B: Luciabrev 
Instruktioner: Du behöver ta en tom toa-
lettrulle och rulla luciaglitter runt den. När det 
är klart byter du ut den mot den toalettrulle 
som finns. Om du vill utöka kan du även klä 
in andra saker i hemmet i glitter.

Instruktioner till brev som 
innehåller Nisseuppdrag:
E: Uppdrag 
Instruktion: Låt barnet/barnen ta fram en skål 
som de ställer utanför Nissens dörr. Ni kan 
även lägga en liten eller stod handduk samt 
lite tvål. Glöm inte att lägga brevet i Nissens 
brevlåda. 

F: Uppdrag  
Instruktion: Kvällen innan tar du några vita 
papper av den storlek ni har och en/flera saxar 
som barnen sedan hittar på morgonen när de 
läser brevet från Nissen. Glöm inte att lägga 
brevet i Nissens brevlåda.
 
G: Uppdrag  
Instruktion: Detta är inget ni behöver för-
beredda innan, utan när barnet valt mat så 
får ni tillaga den. Glöm inte att lägga brevet i 
Nissens brevlåda. 

H Uppdrag 
Instruktion: Se till att barnet/barnen lägger 
favoritdjur och/eller dockor utanför Nissens 
dörr tillsammans med några ballonger. Glöm 
inte att lägga brevet i Nissens brevlåda. 

I: Uppdrag  
Instruktion: Låt barnen ställa dit två glas, när 
de sedan gått och lagt sig byter du ut glasen 
mot något som barnet/barnen tycker om tex. 
Pepparkakor. Glöm inte att lägga brevet i 
Nissens brevlåda. 

J: Uppdrag  
Instruktion: Inget att förbereda, hoppas bara 
att det är snö. Glöm inte att lägga brevet i 
Nissens brevlåda. 

K: Uppdrag   
Instruktion: Inget att förbereda, när de läst 
uppdraget får ni ta fram det som behövs och 
lägg sedan önskelistorna i frysen. När barnen 
sedan har lagt sig får ni inte glömma att ta 
bort dem så inte barnen hittar dom i frysen 
dagen efter. Glöm inte att lägga brevet i Nis-
sens brevlåda. 

L: Uppdrag  
Instruktion: Om ni vill kan ni lägga något spel 
utanför Nissens dörr, men det är inte nödvän-
digt. Glöm bara inte att lägga brevet i Nissens 
brevlåda. 

M: Uppdrag   
Instruktion: Du kan ha lite julpynt framme så 
när barnet/barnen läser finns det tillgängligt 
så pyntandet kan börja. Glöm inte att lägga 
brevet i Nissens brevlåda. 

N: Uppdrag 
Instruktion: Ska ni skriva färdiga julkort är det 
bra om de är inköpta. Om ni ska göra egna är 
det bra om du har papper, kritor och eventu-
ellt annat material tillgängligt. Glöm inte att 
lägga brevet i Nissens brevlåda.  

O: Uppdrag  
Instruktion: Om du har papper, kritor eller an-
dra målartillbehör lätt tillgängliga är det bara 
för barnet/barnen att sätta igång och skapa 
när dagens brev är uppläst. Glöm inte att lägga 
brevet i Nissens brevlåda.



Instruktioner till brev som 
innehåller Nissebus: 
P: Nissebus  
Instruktion: Duka fram för frukost innan 
barnen vaknar.  

Q: Nissebus  
Instruktion: Ta fram de kläder som barnet/
barnen ska ha på sig dagen efter och lägg dem 
i form av kroppar på golvet.  

R: Nissebus  
Instruktion: Ta fram önskat antal av familjens 
skor och ställ i en lång rad någonstans inne. Ju 
längre desto roligare. 
 
S: Nissebus  
Instruktion: Ta fram den svarta tuschpennan 
samt den frukt du önskar måla på. Måla nu 
olika ansiktsmotiv på de frukter du valt. Lägg 
sedan tillbaka dom. 

T: Nissebus  
Instruktion: Ta fram ketchupen och gör ett 
hjärta på bordet. Skriv sedan en lapp med 
texten; Jag tycker väldigt mycket om er!  Och 
lägg bredvid hjärtat. Glöm inte sedan att lägga 
Nissebrevet i brevlådan.  

U: Nissebus
Instruktion: Ta fram den röda karamellfärgen 
och mjölkpaketet. Droppa i lagom med röd 
karamellfärg i mjölkpaket. Vad är lagom? Jag 
gjorde så att jag först droppade i 4 droppar, 
hällde upp lite mjölk för att se om färgen blev 
bra. Utifrån det du sedan hälla i fler droppar 
för att få en mer djup rödfärg. 

V: Nissebus  
Instruktion: Ta fram toalettrullen och knyckla 
ihop små papperstussar som du sedan slänger 
i någon del av huset. Om du vill göra mer kan 
du ta 6 st toarullar och bygga två ”toalettrul-
larfort” av dessa. ”Snöbollarna” kan du sedan 
lägga emellan och runt. Det förstärker bilden 
av att ett snöbollskrig ägt rum.

X: Nissebus  
Instruktion: Ta fram ett garnnystan, pre-
sentsnöre eller annat snöre ni har hemma. Gå 
till köket och bind fast det mellan olika ytor 
tills köket har blivit ett spindelnät.  

Y: Nissebus  
Instruktion: Ta fram tandkrämstuben och 
måla en gubbe på badrumsspegeln. 

Z: Nissebus  
Instruktion: Ta fram några pepparkakor och 
smula sönder de på olika ställen inne hos er.  

Å: Nissebus  
Instruktion: När barnen gått och lagt sig tar du 
deras tandborstar och ställer de med borsten 
nedåt i en plastkopp/mugg. Nu är det dags att 
fylla på med vatten så borsthuvudet täckts och 
lite till. Ställ den sedan i frysen över natten. På 
morgonen är borsten infrusen. 

Ä: Nissebus  
Instruktion: Innan du går och lägger dig stället 
du upp alla köksluckor och lådor i köket. 

Ö: Nissebus    
Instruktion: Plocka fram ett par var av famil-
jens strumpor och trä de på kökets stolar.

Till sist vill vi önska er lycka till med er Nisse-
upplevelse. Kom ihåg att det detta är en grund, 
men det är bara fantasin som sätter gränser! För 
att utveckla upplevelsen för er kan ni lägga till 
egna saker utöver det som står i breven. Nissen 
har kanske en dag lämnat en tandborste och 
handduk inne i badrummet? När ni äter middag 
kan ni föreslå att ni kanske ska lämna lite mat åt 
Nissen? Nästa morgon är maten borta, Nissen 
har ätit upp den!   



Hej, jag heter Nisse och idag har jag 
har flyttat in hos er och kommer 
stanna ända fram till julafton. Den 21 
december fyller jag 250 år. Jag är en 
liten tomtenisse som gillar lek och bus. 
Under tiden jag bor hos er kommer 
jag hjälpa er men även hitta på bus 
och skojiga uppdrag.  Jag är vaken 
på nätterna och sover på dagarna, så 
det kan vara svårt att nå mig. Om 
ni vill mig något får ni gärna skicka 
mig ett meddelande och lämna i min 
brevlåda. /Nissen 

Idag har är det äntligen den sto-
ra J dagen! Alltså Julafton! Jag 
hoppas att ni har fått sova något 
i natt och inte bara legat vaken och 
lyssnat efter tomtefars steg eller 
försökt lista ut vad ni ska få i pa-
ketet.  För min del är det nu dags 
att börja packa ihop och invänta 
order från tomtefar. Jag hoppas 
och önskar er en riktigt fin julafton 
med mycket mys!  / God Jul önskar 
Nissen

Godmorgon, har ni sett något ljus-
sken nu på morgonen? Idag är det 
nämligen luciadagen och då brukar 
det firas med luciatåg. Ni kanske 
vet vad jag menar? Om inte, fråga 
en vuxen så kan de berätta mer. För 
att sätta lite stämning har jag pyn-
tat lite med luciaglitter i ert hem, 
har ni hittat var?  / Nissen

Jag hoppas att ni gillar julklapparna 
ni fick i jul? Tomtefar och jag har va-
rit och kikat så vi visste vad vi skulle 
ge er.  Nu är julen slut för i år så i 
natt flyttade jag ut från ert hus och 
tillbaka till Nordpolen. Men om jag får, 
kommer jag gärna tillbaka och bor hos 
er nästa år igen. / Nissen

I natt var jag uppe och städade på 
min vind och jag blev väldigt smut-
sig, snälla kan ni hjälpa mig att 
ställa en skål utanför min dörr innan 
ni går och lägger dig. Jag skulle 
gärna vilja ta ett bad. / Nissen

Godmorgon, på ett ställe någonstans inne 
i köket har jag lämnat några papper och 
saxar. Ni får idag i uppdrag att klippa 
snöflingor och hänga runt mitt hus. Ni 
kanske även vill klippa några och hänga 
på ert rum. / Nissen

Idag har jag bestämt att ni får 
bestämma vad familjen ska äta till 
middag. / Nissen

Kika ut genom fönstret, det är fullt av 
snö där ute som det finns mycket kul att 
hitta på i. Åka pulka, göra snöängel eller 
varför inte göra en snögubbe. Ta på er 
era varmaste kläder och hoppa ut i snön.  
/ Nissen

Kan ni hjälpa mig att lägga era fa-
voritdjur och dockor utanför min dörr 
samt blåsa upp några ballonger? De 
ska nämligen på fest hos mig i natt. 
/ Nissen

I natt ska jag gå en kurs där jag ska 
lära mig att trolla. Så jag undrar om 
ni kan ställa två glas utanför min dörr 
innan ni går och lägger er? När ni vak-
nar imorgon får ni se vad jag trollat 
dom till. / Nissen
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Har ni kommit på vad ni önskar er i 
julklapp? Tomtefar har bett mig om era 
önskelistor. Kan ni vara snälla att rita eller 
skriva det saker ni önskar er. Lägg den 
sedan i frysen. Det är nämligen den hemliga 
brevlådan som går direkt till tomten. /
Nissen

Igår kväll fick jag se att jag hade fått post 
i min brevlåda. Det var ett julkort från min 
gammelmoster som bor på nordpolen. Jag 
blev så glad när jag läste hennes brev och 
förstod att hon tänkt på mig. Har ni någon 
ni vill skicka julkort till? Dagens uppdrag blir 
då att skapa julkort som ni kan skicka till de 
personerna. /Nissen

I natt har jag pratat med tomten 
och han var lite ledsen. Han mår lite 
dåligt då han har ätit för mycket 
pepparkakor. Jag kom då på något 
som jag tror skulle kunna göra honom 
gladare. Kan du/ni måla en teckning och 
skicka den till honom via expresspos-
ten i frysen? Stor tack på förhand!  /
Nissen

I natt kom mina Nisse-kompisar på 
besök och spelade kort. Har ni något fa-
voritspel? Leta upp det spelet och spela 
med någon du/ni tycker om. /Nissen

Nu börjar julen närma sig och idag får 
ni i uppdrag att julpynta på era rum.  
/Nissen

Idag har jag dukat fram frukost till 
er, hoppas att ni tyckte det var ok?
 /Nissen

I natt har jag busat med er, har ni 
redan hittat på vilket sätt? /Nissen

I natt har jag busat med er, har ni 
sett? /Nissen

I natt har jag busat med er, har ni 
redan hittat var? /Nissen

Jag har lämnat ett meddelande till er 
någonstans i köket, har ni hittat det? 
/Nissen

Hoppas att ni får en fin frukost med 
ett stort glas mjölk.  /Nissen

I natt har jag haft kul, det kom en 
massa vänner på besök. Men vi orkade 
inte städa, kan ni hjälpa mig med det? 
/Nissen



X Y

Z Å

Ä Ö

I natt hittade jag en sak som jag 
hade väldigt kul med, jag har gjort 
en hinderbana till mig och till er. Jag 
lekte till jag blev så trött att jag var 
tvungen att gå och lägga mig. Hoppas 
att ni också tycker om den! 
Stort tack på förhand!  /Nissen

I natt blev jag väldigt hungrig så jag 
letade igenom era skåp, kan ni lista ut 
vad jag åt…  /Nissen

I natt har jag varit ute och lekt, när 
jag kom hem var jag så hungrig så 
jag letade efter något att äta. Jag 
hittade mycket mumsiga saker i era 
skåp och lådor.  /Nissen

Ojojoj, har ni varit på toaletten än?  
 /Nissen

Glöm inte att borta tänderna nu på 
morgonen! /Nissen

Hittar ni era stumpor?  /Nissen



Klipp ut & fäst snölandskapet ovan
så den syns när du öppnar dörren!


