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HISTORIEN OM
IB STRIT OG HANS VENNER

Af Stine Marquard Winther og Lene Broe Warncke

Her er Ib Strit.
Han hedder Ib Strit, fordi hans hår strittede
lige op i luften, da han blev født.
Det gør det stadig.
I hans bukser er der store lommer, hvor han altid
gemmer en masse spændende ting, som han finder
på sin vej.
Ib Strit bor i det gule hus med den store have
sammen med sin far, Keld Pedel , og sin mor Anne
Kaffekande.
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Keld Pedel er skaldet som et
æg og fuld af skæg, og han
elsker at flytte på ting og
hamre og banke dagen lang.
Anne Kaffekande elsker kaffe,
og har sin kaffekande med sig
overalt. Den er flot og rød ligesom hendes lange hår.
Imens Keld Pedel flytter ting
og Anne Kaffekande drikker
kaffe, leger Ib Strit med sine
venner, som bor ude i den
store have bag det gule hus.

Når Ib Strit leger med med sine
venner, kan alting ske - de er
nemlig helt specielle!
Nu skal du bare høre...
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Her er hunden Snus.
Det er Ib Strits bedste ven.
Hunden Snus elsker at snuse til alt og alle.
Han dufter også godt. Han er nemlig ikke
sådan en, der ruller sig på jorden. Kun lidt.
Snus er allermest glad, når han bliver kløet
bag ørerne.
I dag har Ib Strit et kødben i sin lomme.
”Skal vi lege?” siger Ib Strit til Snus.
”Jeg gemmer kødbenet, og så skal du snuse
dig frem til det”.
”Vufvuf!” svarer Snus glad og slikker sig om
munden, for han kan godt lide at snuse sig
frem til ting, og især sådan et lækkert
kødben.
Snus holder ørerne for øjnene, så han ikke
kan se noget, imens Ib Strit går hen til et af
de store træer i haven og gemmer kødbenet.
”Nu må du komme!” råber han til Snus.
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Men nu sidder Snus og vuffer til fuglene Pip
og Pop oppe i træet. De må godt lige synge lidt
lavere. Han kan jo næsten ikke høre, hvad han
selv tænker!

Snus rejser sig og logrer så meget med sin hale,
at Pip og Pop er lige ved at blæse ned fra
træet.

Ja, selvom man er en erfaren snuser, så har man
alligevel brug for lidt arbejdsro...

Snus lader som om, han ikke ser det og begynder
at lunte rundt i haven med den store snude helt
nede i græsset.

“Kom så, Snus!”, siger Ib Strit.

”Søge.. søge” vuffer han.
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Hov, hvad er det?
Det er noget, der kilder ham på næsen. Snus
kigger op. Det er noget, der er sort og har 8
lange ben.
Det er en edderkop.
Ib Strits far, Keld Pedel, har flyttet den ud i
haven, fordi Ib Strits mor, Anne Kaffekande,
ikke vil have den inde i huset.
”Hov, vov, vil du lege med os?”, spørger Snus
den lille edderkop.

Snus snuser videre, og denne gang skal han
ikke snuse særlig langt, før han får færten af
det store, lækre kødben.
”Vuffelivov!” siger Snus, da han finder
kødbenet.
”Hurra, du fandt det” råber Ib Strit og klør
Snus bag øret.
Snus giver Ib Strit et ordentligt slik på
kinden. Og så sætter de sig ned i græsset og
lytter til Pip og Pops koncert.

”Jeg må desværre videre” hvisler
edderkoppen, ”jeg leger lige med fluerne, så
jeg har lidt travlt”.
Og så er den væk.
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Pip og Pop er to fugle, som altid flyver rundt og
sætter sig alle mulige steder i haven for at give
koncert.
Pip og Pop elsker nemlig at synge!
Pop lidt mere end Pip, så nogle gange kan Pip
godt få pip af Pop.
Især om morgenen, hvis han begynder at synge,
inden Pip er kommet ud af fjerene.
Men lige nu sidder de i træet over Ib Strit og
Snus og synger duet.
Da sangen slutter, siger Pop til Pip: “Skal vi
ikke flyve ned til fuglebadet og synge nu?”
Han synes nemlig selv, at han synger allerbedst i
badet.
“Jo, det kan vi godt”, siger Pip, “Jeg skal bare
lige pudse mine fjer først.”
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”Dubidubidub”, lyder det fra fuglebadet.
Pop er allerede fløjet derned og er begyndt at synge sin
yndlingssang uden Pip.
Han ryster sine fjer i takt, så vandet sprøjter og glimter i
solen.
Pip sidder stadig oppe i træet. Hun er sur nu.
“Skal vi flyve en tur?”, siger Ib Strit og tager en ballon op
af lommen.
Og så flyver han sammen med Pip og Pop højt op i luften. Når
han kigger ned, kan han se Hunden Snus og Keld Pedel.
Ib Strit vinker til dem.
“Flyv nu ikke for langt væk”, siger Keld Pedel, imens han
banker med sin hammer.
Det gør de heller ikke.
For Ib Strit har nemlig lovet Snus, at de skal spille bold.
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Bagerst i haven ligger der en sø, og der bor
fiskene Sille og Mille.
Sille og Mille er vilde med Ib Strit.

”Det ved jeg blobber ikke”, siger Mille, ”Kom,
lad os finde det!”.

Lige nu står Sille og Mille imellem sivene og
sover til middag.

Sille og Mille svømmer en runde i søen og får
øje på noget, der er rundt og hvidt med sorte
felter. Hvad mon det er?

Så lyder der et ordenligt PLASK.
Sille og Mille vågner med et sæt.

”Hold da blob…”, siger Sille.
“...hvor er den flot!” siger Mille.

”Mille Makrel! Hvad blob var det?” gisper
Sille og blinker forskrækket med øjnene.
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Pludselig hører de stemmer oppe fra haven.
Det er Ib Strit og Snus:
”Gad vide, hvor bolden forsvandt hen?” siger Ib Strit.
”Søge...søge...”, vuffer Snus med snuden i græsset.
Nede i vandet kigger Sille og Mille på hinanden med
store øjne og udbryder i kor: ”Ib Striiiit!”.
“Vi må blobbe til Ib Strit...”, hikker Sille ivrigt.
“...at vi har fundet hans bold”, fniser Mille.
Og så blobber Sille og Mille løs, så søen næsten
bobler over.
Snus spidser ører og løfter sin snude op fra græsset.
”Hov-vov, bobler!” gør han til Ib Strit.
Ib Strit står og leder efter bolden i sine lommer, men
nu får han travlt.

“Hvad sker der?!”, råber han og løber
hen til søen med Snus i hælene.
Et øjeblik glemmer de alt om bolden.
“Pas nu på, du ikke falder i vandet”,
siger Anne Kaffekande, som er
på vej ud i haven med sin kaffe.
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“Ha, ha, er det bare jer, der laver så mange bobler?”,
griner Ib Strit, da han får øje på Sille og Mille nede i
søen.

Ib Strit fisker en fiskestang op af lommen.
Han kaster snøren i vandet, og Sille sætter bolden
på krogen, så han kan hive den op på land.

”Vi har fundet din bold, Ib Strit!” hviner Sille og
Mille.

Bolden lander i græsset og Ib Strit giver den et
ordentligt spark for at se, om den stadig dur.
Det gør den i hvert fald!

”Kom med din fiskestang...”
“...så sætter vi den på krogen.”

Snus løber efter bolden.
Hvem skal Ib Strit nu lege med?
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Ib Strit vil lege med slangen Langemand.
Navnet Langemand har den fået, fordi Lillemand ville
lyde fjollet til sådan en lang slange.
Ja, Langemand er meget lang. Og meget klodset. Men også
meget klog.
“Hej, Langemand”, siger Ib Strit, “hvad skal vi lege?”
“Vi kan jo lege fangeleg!”, siger Langemand til Ib Strit,
og så snor han sig i en vældig fart op i træet.
Ib Strit kravler efter ham. Han kan lige akkurat få fat i
Langemands hale.
“Fanget!”, råber Ib Strit.
Langemand springer ned fra træet igen, men Ib Strit
holder fast i hans hale og flyver med.
“Av, min numse”, siger Ib Strit, da de lander på jorden
med et bump.
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Nu snor Langemand sig væk fra Ib Strit så
hurtigt, han kan. I susende fart ruller han ned ad
en lille bakke.
Ib Strit ruller efter Langemand og finder ham
helt krøllet sammen for enden af bakken.

Langemand er jo tit klodset, så Ib Strit vil ikke
gøre ham ked af det.
“Årh, ja!” siger han, “du har krøllet dig til et Ø!”
“Øh, ja, kan du godt se det?” siger Langemand, og
lader som om, det er med vilje, at han ligger som
et Ø.
Ib Strit hjælper Langemand med at rette sig ud,
og så siger han: “Prøv igen!”

13

Langemand prøver igen.
Han snor og vrider sig og krøller et nyt bogstav med
sin krop.

“Se mig!”, siger Ib Strit.
Han lægger sig helt lige ned i græsset.
“Jeg er et I. I som i Ib”.

Og så skal Ib Strit gætte, hvilket bogstav, det er.

Langemand snor sig ved siden af Ib.
“Nu er jeg et B”, siger han, “så står der I - B. Hvad
siger det?”
“IB!”, siger Ib.
Ib Strit er glad for, at der kun er to bogstaver i Ib!
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Nu kommer de fjollede fyre.
De har ingen ben, så de hopper. Og fjoller.
“Hej! Hvor skal I hen?”, siger Ib Strit.
”Hmm?” siger den runde.
”Hm hm” siger den trekantede.
“Mmmmm”, siger den firkantede.
De har lidt svært ved at snakke, for de har nemlig ikke
nogen mund.
Men Ib Strit forstår altid, hvad de siger.
“Nå, I vil gerne på eventyr sammen med mig?”, siger Ib
Strit.

Nu hopper de fjollede fyre helt hen til Ib Strit og
rundt om han, som om han er et juletræ.
Han drejer sig for at følge efter dem.
Han drejer og drejer og bliver helt rundtosset.
Og så kan han pludselig ikke se dem mere.
Hov! Hvor er de blevet af?
De er hoppet op i hans lommer!
“Mm-mm”, siger de drillende, og Ib Strit griner:
“Hi, hi, det kilder!”
Det kilder så meget med tre hoppende fjollede fyre i
lommerne, at Ib Strit slet ikke kan stå stille. Han
hopper fra det ene ben til det andet.
Han hopper som en fjollet fyr op og ned og rundt i hele
haven.
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Midt i haven får de fjollede fyre øje på noget
spændende. Der står nogle lange tingester i
græsset.
Det er Keld Pedels haveredskaber: En rive, en skovl
og en kost.
De fjollede fyre hopper op af Ib Strits lommer igen
og videre op på toppen af haveredskaberne.

Så står de der.
Helt stille for ikke at falde ned.
Men ikke længe. For nu hopper de op og bytter
plads! Haveredskaberne bevæger sig lidt under
dem…
“Rritsj”, siger riven.
“Fffft”, siger kosten.
“Klonk”, siger skovlen.
“Mmmm!!” siger de fjollede fyre begejstrede i
kor. Og så hopper de op og ned, så riven, kosten
og skovlen bevæger sig endnu mere og siger
rritsj, ffft, klonk hele tiden - det lyder som
musik!
Ib Strit kan heller ikke stå stille. Han hopper
og danser til den gode rytme.
Lige indtil haveredskaberne vælter... Ups!
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Nu kommer Keld Pedel.
Han standser foran de væltede haveredskaber.
“Mærkeligt”, siger Keld Pedel, “Ib Strit?!”
Men Ib Strit er allerede langt væk.
Han er hoppet videre ud i haven for at finde flere venner,
han kan lege med.
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LÆS & SYNG & LEG MED IB STRIT OG HANS VENNER

Smålinger® er for 0-5-årige og handler om leg, positivt samvær med en voksen og og hele barnets udvikling.
Med et genkendeligt univers sættes rammen om leg, læsning, sang og bevægelse.
Ved at få alle sanser og kompetencer i spil bliver barnet god til at lære - lige nu og resten af livet.
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