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Skräddarens kostym
Det var en gång en skräddare, som var så fattig att han själv bara hade trasiga kläder. En dag gav
en rik kund honom ett stort stycke tyg och sa:
– Sy varma kläder till dig själv av det här tyget, så att du slipper frysa!
Skräddaren satte igång. Han tog mått, klippte och sydde och sydde. Snart var kostymen färdig.
Skräddaren var mycket glad över sin varma kostym och använde den vardag som söndag. Efter
några år var den utsliten.
Skräddaren granskade tyget och såg att det fanns så mycket helt tyg kvar, att det skulle räcka till
en jacka. Han tog mått och klippte. Hans sydde och sydde och snart var jackan färdig. Skräddaren
använde sin jacka varje dag och efter några år var den utsliten.
Skräddaren vände och vred på jackan och tänkte att de bitar av jackan som inte var slitna skulle
nog räcka till en väst. Han tog mått och klippte. Han sydde och sydde och snart var västen färdig.
Skräddaren använde sin väst i många år men till slut var den trasig.
Skräddaren vände och vred på västen och såg att det fanns så mycket helt tyg kvar, att det nog
skulle räcka till ett par vantar. Han tog mått och klippte. Han sydde och sydde och snart var
vantarna färdiga. Han använde vantarna ofta och efter några år var de utslitna.
Men skräddaren såg att det tyg som var helt skulle räcka till en knapp. Så han klippte, sydde och
sydde och snart var knappen färdig. Men även en knapp blir utsliten efter många år. Då tänkte
skräddaren kasta den i soptunnan. Men han hejdade sig, då han upptäckte att det var så mycket
helt tyg kvar att det räckte till att göra den här historien.
En judisk folksaga

TIPS
Sagan om skräddaren finns i boken: Värdefulla
Sagor - Per Gustavsson, Mikael Thomasson,
utgiven på Bokförlaget Natur och Kultur

TIPS
Sagomuseet i Ljungby är Sagobygdens hjärta. Det
är ett roligt och spännande museum för både stora
och små. Det sjuder av aktiviteter.

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar
empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna
med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som
stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna
passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig
utantill. Boken ger dig också konkreta tips på hur
sagan med enkla medel kan levandegöras vid berättandet. www.nok.se

Fantastiska sagor och sägner om tomtar och troll,
näcken och skogsfrun, maror och gastar har i alla
tider roat och förskräckt folk. Sagomuseet i Ljungby
levandegör den muntliga berättartraditionen i Sverige.
Upptäck museet själv eller följ med en berättare runt i
museet och lyssna på spännande berättelser. Sagomuseet är en bra utgångspunkt för fortsatta äventyr i
Sagobygden. www.www.sagobygden.se/sagomuseet
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