5. De små drillenisser og de andre 34 nisser syntes alle, det var sjovt at arbejde i
værkstedet. De opdagede slet ikke, at klokken var blevet 13.20 og langt over
spisetid. Først da de 8 babynisser på ca. 43 år kom med hinanden i hånden og en
suttekæde med 29 sutter i, kom de travle nissebørn i tanke om, at de skulle
skynde sig over i spisehulen og have deres risengrød.

6. Der stod 26 skåle risengrød, men der var kun 22 smørklatter. En af nisserne blev
så sur, at han slog 40 koldbøtter, fordi han ikke fik en smørklat. 2 af de andre kom
hen til ham med deres smørklat. Her, sure nisse, sagde de. Du må få vores
smørklat, hvis vi må få dine 14 teskefulde kanel. Så kan hver få 21 teskefulde
kanel på.

7. Nissemor sagde til den sure nisse, at inden man bliver sur over så lidt, så skal man
huske at tælle til 10. Lad mig høre, om du kan tælle så langt. Den lille nisse var
kun 36 år og havde derfor ikke rigtigt lært at tælle endnu, så han sagde lynhurtigt:
1, 2, 3, 16, 18, 19, 23, 27, 30, 31, 35, 36, 45. Hvor langt skal jeg blive ved, sagde
han glad – og på den måde blev det alligevel en ganske hyggelig jul.

1.

1 – 7 – 17 – 32

2.

3 – 4 – 6 – 9 – 11 – 24 – 25 – 33 – 41 – 48

3.

5 – 10 – 15 – 28 – 37 – 39 – 42 – 46 - 47– 49 – 50

4.

12 – 26 – 38 – 44

5.

8 – 13 – 20 – 29 – 34 – 43

6.

2 – 14 – 21 – 22 – 26 – 40

7.

16 – 18 – 19 – 23 – 27 – 30 – 31 - 35 – 36 – 45

