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Hygge og Nygge bor på Havndal Gård. Hygge og 

Nygge er Nisser. 

De har fundet sig et lille hemmeligt hjørne på 

gården i fred for bondemanden og hans dyr. 

Hygge og Nygge ELSKER julen. De elsker risengrøden, 

pakkerne, hyggen; og så elsker de simpelthen julepynt noget så 

højt… 



Hygge og Nygge kan bare ikke få nok af julepynt 

og julehygge. 

"Hvaa, skal vi ikke gå på eventyr på gården, for at 

finde mere julepynt?", siger Hygge til Nygge. 

"Jo, det var da en god idé", svarer Nygge, og de to 

drager nu på eventyr på gården… 



Hygge og Nygge kigger ind til kalvene. De kan 

ikke se noget julepynt, men måske de skal tættere 

på?! 

"Hej", siger kalven først til Hygge. 

"Hej", siger kalven bagefter til Nygge. 

 

Hygge og Nygge kan ikke se noget julepynt, så de 

drager videre ud på gården for at lede. 



Hygge og Nygge har fundet en KÆMPESTOR 

bil, hvor de har sat sig til rette. Det er vist ikke en 

helt normal bil, kan de se... det er nemlig 

bondemandens traktor.

"SE!", råber Hygge og peger på et julehjerte, der 

hænger på traktorrattet. "Tror du, at du kan kravle 

op for at hente det?", siger Nygge til Hygge.  

"Sagtens", svarer Hygge kækt...



Hygge griber fat om hjertet. Begge nisser bliver 

noget så glade - nu har de jo endnu mere at pynte op 

med.



Med godt humør bevæger Hygge og Nygge sig 

videre hen til de STORE malkekøer. 

Malkekøerne er godt nok store, bliver Hygge og 

Nygge enige om. 

Både Hygge og Nygge bliver lidt bange, da en af de 

store malkekøer kommer tæt på. 

Det er vist på tide at komme videre... 



Hygge og Nygge er kommet højt op at sidde. De 

er kravlet op på en stor bunke savsmuld.

Savsmuld er meget blødt, og det er faktisk det, 

køerne sover i om natten. Hygge siger, at det er en 

slags ko-”madrasser”. Nygge synes, det lyder lidt 

skørt. 



Hygge og Nygge har fundet en af deres gode 

venner - katten. Katten kommer tit på besøg hos 

Hygge og Nygge.

Faktisk elsker Katten også at gå på eventyr på 

gården - præcist som Hygge og Nygge. 

 

Dagens eventyr er dog ved at være slut for de to 

nisser, og de drager sammen hjemad... 



Hygge og Nygge er nu kommet hjem og ser, hvor 

fint julehjerterne pynter.  

Nu mangler Hygge og Nygge kun én ting...

En kæmpestor julekrammer! 

I denne tid skal man nemlig huske at kramme ALLE 

dem, man kan lide, - det er jo kun jul en gang om året… 

 

Slut. - Og rigtig god jul!


