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Side 3.

.
Nis løber i skoven.
Han vil fange
en ræv.
Den løber gennem sneen.

Nis har fart på.
Han får fat i halen. 
Så falder han
og taber huen.
Men han ser
det ikke.
Han tænker kun
på ræven.

Den er hurtig.
Den løber 
ned i sin hule.
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.
Nu kan Nis
ikke nå ræven.

»Den dumme ræv,«
råber Nis højt.

Så går han
væk fra hulen.
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Side 5.

.
Nis går
i den kolde sne.
Han fryser sine ører.
De bliver helt røde.

Nis vil hive
i huen.
Den skal varme ørerne.

Men hvad er det?
Huen er væk.

Nis ser sig om.
Han kan ikke 
se huen.
Hvor har han
tabt den?
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.
Nis går gennem skoven.
Så ser han
noget rødt.

»Jubi.
Her er min hue,«
råber Nis.

Men det er 
ikke huen.
Det er en sten.

»Øv.
Min hue er væk,«
siger Nis.
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.
Nis leder længe.
Så går han hjem.

Oppe på loftet
leder han igen.
Måske har han
en gammel hue. 
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.
Men nej.
Der er ingen.
Nis har kun
én hue.
Nu er den væk.

Hvad skal han gøre?
Uden hue er han
ikke en nisse. 
Uden hue er det
ikke jul.
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.
Nis tænker sig
længe om.
Så får han 
en ide.
Måske kan 
Gamle Nis hjælpe.
Måske har han
en hue. 
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Nis finder en hat.
Det er Teas fars.
Han har lagt den
på loftet.
Han bruger den
ikke mere.
For det er
en gammel hat.

Hatten er ikke pæn.
Men Nis 
vil ikke fryse.
Så han tager
den på.
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Side 11.

.
Nu går Nis
hen til højen.
Han banker på.

Lidt efter
lukker Mille op.
Hun ser på Nis.
Først kan hun
ikke kende ham. 
Så griner hun.
Hun griner,
så maven gør ondt.
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.
»Er det dig Nis?«
siger hun.

Nis bliver sur.

»Lad være med
at grine.
Det er ikke sjovt.
Hvor er Gamle Nis?
Jeg skal tale
med ham.«

»Vent lidt.
Så henter jeg ham,«
siger Mille.
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.
Lidt efter kommer han.
Han ser på Nis.
Så griner han højt.

»Hvad er der sket?
Har du fået
ny hat?«
griner Gamle Nis.
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»Min hue er væk.
Jeg tabte den
i sneen.
Nu kan jeg ikke
finde den.
Jeg må have
en ny.
Har du en?«
siger Nis.

Gamle Nis
tænker sig om.
Han har ikke
nogen hue. 
Han har kun
sin egen.
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Men hvad er det?
Nu kommer Mille.
Hun har en hue
i hånden.

»Jeg har lige
været i skoven.
Jeg fandt den her.
Måske er det din,«
siger Mille.



Side 15.

.
Nis tager huen.
Den er helt våd. 
Så tager han
den på.
Den passer.

»Jeg fandt den
ved rævens hule,«
siger Mille.

»Så er det min.
Tak skal du have,«
siger Nis.

Han giver Mille
et kys. 
Så smiler han.
Nu er han
en rigtig nisse igen.


