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Her er Låbe. Låbe er meget glad, 
for i dag skal han på skovtur. 



Låbe pakker sin rygsæk med ting 
man skal bruge når man skal ud i 
skoven:



I skoven er der roligt og stille. Det 
eneste man kan høre er vindens 
susen i trætoppene og lidt fugle-
sang og – plyt-plot!

Hvad mon det var? tænker Låbe.



Låbe ser sig omkring. Var det gran-
træet som sagde plyt-plot? Næ. 
Var det den store sten som sagde 
plyt-plot? Næ, heller ikke den. Det 
må have været ... plyttebær, selv-
følgelig! Låbe hopper af glæde!



– Åh, hurra, nu kan jeg plukke plytte-
bær og lave plyttebærsyltetøj! råber 
Låbe.

Han tager en prikket strømpe fra 
rygsækken. Plyt-plot, siger plytte-
bærene når Låbe putter dem ned i 
strømpen.



– Halløj! siger en hæs stemme 
pludselig.

Låbe kigger ned og ser en myre 
med smarte solbriller.

– Jeg er myren Myren. Vil du 
spille trompetsvamp med mig?

Tror du at Låbe vil spille trompet-
svamp?



Selvfølgelig vil Låbe spille trompet-
svamp med myren Myren! De 
plukker hver sin trompetsvamp og 
begynder at spille. Plyttebærene 
plytter i takt til musikken.



Låbe og myren Myren trompeterer i 
lang tid. Til sidst har de nok spillet 
alle melodier der findes, og så 
begynder det at knurre i maven.

– Madpakketid! siger Låbe.



Låbe sætter sig på en træstub 
og pakker madpakken ud. Imens 
synger han sin madpakkesang, 
og myren Myren spiller til på sin
trompetsvamp.



Jeg ta’r min madpak’ frem, 
fra min rygsæk, 

for at putte i min mav’sæk, 
ostemadder med peberfrugt, 

de er friske, de er sprøde, de har dejlig lugt, 
varm kakaomælk gør mig glad, 
et æble, lækkert, med et blad, 

en kanelsnegl som snurrer. 
Hør’ du at min mave knurrer? 

KNUR!



Låbe og myren Myren spiser løs af 
madpakken. Låbe lægger nogle 
nyplukkede plyttebær på sin oste-
mad, men det er lidt svært at få 
plyttebærene til at blive liggende.  
Plyt-plot, siger de, og hopper af 
sted fra madden.



Mæt og tilfreds pakker Låbe alle 
madpakketingene ned i rygsækken. 
En fin pind smutter også med.

Perfekt at have til at røre i plytte-
bærsyltetøjet med, tænker Låbe. 



Nu skal Låbe til at gå hjem. Låbes 
nye ven myren Myren vinker.

– Farvel, Låbe! Kom snart på 
besøg igen!




