
”Kom her,” sigur Lisa. ”Vit 
skulu gera reint í dag.”

Øll børnini savnast í ein 
ring rundan um Lisu.
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Hon fortelur, hvat tey skulu 
gera.

”Vit skulu fyrst taka alt 
leikutoy upp av gólvinum.”

Spent taka børnini ting upp.

Tvey av børnunum taka 
ein kust og fara at feia.

”Hatta er ordiliga gott, 
hatta har,” sigur Lisa. 
”Hatta hava tit roynt fyrr.”

Tekna ein ring

Trýst varliga við fingrunum á 
ymisk støð á bakinum

Kín bakið

Børnini duga væl at feia. 



”Áh,” siga nakrir dreingir. 
”Hví sleppa tær altíð at 
gera tað stuttliga?”  

Trýst á ryggin við knýttum 
nevum

Boygg fingrarnar sum deiggj, 
ið skal eltast

Tøtla við fingrasnippunum

Kín bakið eitt sindur harðari 
við báðum hondum

”Vit skulu eisini dustsúgva.”

”Tað kann eg gera,” siga 
summar av gentunum. Tær 
fara eftir dustsúgvarinum 
og fara at dustsúgva.

”Eg havi eina heilt serliga 
uppgávu til tykkum,” sigur 
Lisa við dreingirnar. 
”Komið við mær so fara vit 
út í køkin.”

”Eg kundi hugsað mær, at 
tit baka bollar til okkum øll. 
So kunnu vit sita og hugna 
okkum við nýbakaðum 
bollum, tá ið vit eru liðug at 
gera reint”

Dreinginir tøtla aftan á Lisu 
út í køkin.

Tað vildu dreinginir fegnir.

Teir fara beint í gongd, og 
tá ið alt tilfarið er í eini 
skál, skal deiggið eltast.

Teir forma deiggið til bollar 
og leggja teir á eina 
bakiplátu. Nú eru bollarnir 
klárir at seta í ovnin.



Kín við flatari hond, zik-zak 
á bakið
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Ein angi av heimabakaðum 
bollum breiðir seg. 

Til endans skal gólvið 
vaskast.

Táð ið gólvið er vaskað, 
koma dreingirnir úr 
køkinum við nýbakaðu 
bollunum.

Hini børnini eru næstan 
liðug at gera reint. Summi 
hava turkað eftir hillunum.

”Áh, teir eru flottir.” siga 
hini børnini.

So seta tey seg øll saman 
og hugna sær. Eta bollar og 
eru errin av, hvussu reint 
tað er.

”Áh, teir smakka væl, hesir 
bollarnir.” 

Kín við hondunum niður eftir 
bakinum


