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I hamnen ligger en märklig båt
Tilde Träben spelar en dragspelslåt

Skutan har svarta segel
Havet är blankt som en spegel

Aj, aj pirater. Gör Skutan klar. Skepp ohoj, kamrater.  Kom an vi drar!

Hissa segel! ropar Katinka Krok
Och tar farväl av en vattensnok

Ragnhild Rysare spår i kaffekoppen 
Sumpen visar att resan blir toppen

Använd hela handflatan 
och rita en båt

Lägg handflatorna ovanför 
varandra och dra dem åt höger 
på samma gång

Håll ihop pek- och långfinger och 
rita en snok från ena axeln ner till 
motsatt sida på ryggslutet

Håll ihop pek- och långfinger och 
rita en kaffekopp/mugg



Kom an pirater och alla små möss. Skepp ohoj kamrater. Vi drar till sjöss!

Dripp-dropp, faller regnet ner
Piraterna dansar mer och mer

Över havet sveper en iskall bris   
alla piraterna badar nakenfis

Aj, aj pirater. Härligt väder. Skepp ohoj kamrater. På med kläder!

Genom regnet lyser solen
Ragnhild Rysare tar pistolen

Hon skrattar och skjuter salut
Det finns en skatt vid regnbågens slut

Aj, aj pirater.  Målet är klart. Skepp ohoj kamrater. Nu tar vi fart!

Placera fingertopparna vid 
axlarna och låt dem ”springa” 
nerför hela ryggen som 
regndroppar som faller.

Dra med hela handflatan lite 
slingrigt från höger till vänster

Rita en sol med hela handflatan, en 
cirkel och solstrålar utåt.

Rita regnbågen och benämn 
samtidigt färgerna utifrån och in.

Röd-Orange-Gul-Grön-
Blå-Indigo-Violett



Ragnhild trycker på varningstutan
Helle Hajtand vänder genast Skutan

Fjorton hungriga hajar simmar
Nära båten med tänder som glimmar

      

Aj, aj, pirater. Fara å färde. Skepp ohoj kamrater. Håll i allt av värde!

Olga Os gör alltid mos
av den som sticker fram sin nos
Men nu faller hon i hajens gap
Piraterna hör en ljudlig rap

Aj, aj pirater. Nu hjälps vi åt. Skepp ohoj, kamrater. Stanna vår båt!

Ingen är fri förrän alla är fria
Säger den modiga Marulks-Mia
Hon skrämmer hajen 
med ett brandbilstjut
Och hals över huvud flyger Olga ut

Aj, aj Pirater. Tjohoo vi vann. Skepp ohoj kamrater. Hajarna försvann!

Håll ihop pek- och långfinger 
och gör zickzackmönster som 
hajtänder

Lägg vänstra handflatan högt upp 
på vänstra sidan av ryggen.

Lägg högra handflatan långt ner på 
högra sidan av ryggen
Rör sedan handflatorna mot 
varandra så de möts

Tryck med handflatorna växelvis 
på 7 ställen på ryggen och säg 
samtidigt: tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut

Gör ett ordentligt tryck med
båda handflatorna



Styrbord, babord, det vete katten
Hur ska de hitta fram till skatten?

Genom dimman syns ett skär
Undrar vems den stugan är?

Aj, aj pirater. Styr mot land. Skepp ohoj kamrater. Mot okänd strand!

Ur huset kommer en 
skrynklig gumma

Hon verkar tro att pirater är 
dumma, Samira Svärdsslukare 
gör sin snällaste min
och vinkar glatt med en vit gardin

Aj, aj pirater. Bort med alla gevär. Skepp ohoj kamrater.  Göm dem här!

Tjenamoss, kan du hjälpa oss?
Vi är inte här för att slåss
Katinka Krok tar av sin hatt
Vi letar bara efter en skatt

Håll ihop pek- och långfingret 
och rita en stuga

Låt handflatorna trampa över ryggen 
som fotspår

”Vinka” fram och tillbaka med handen 

Håll ihop pek- och långfinger och rita 
en hatt

1. Dra högra handflatan nerför den 
högra sidan på ryggen för styrbord

2. Dra vänstra handflatan nerför den 
vänstra sidan på ryggen för babord



Aj, aj pirater. Ack och ve. Skepp ohoj kamrater. Nu måste vi le!

Ja, jag vet var regnbågen slutar
Där skränar alltid måsar och trutar
Säger gumman och letar fram
En gammal karta täckt av damm

Aj, aj pirater. Kartan är vår. Skepp ohoj kamrater. Vågorna slår!

När de seglat över fyrtioelva hav
Och följt kartan som gumman gav

Hittar de ön vid regnbågens slut
Piraterna ger upp ett glädjetjut

Aj, aj pirater. Jo de la di ho. Skepp och ohoj kamrater. Mugge Vigge lo!

En sabeltandad tiger vaktar ön
men Ragnhild Rysare, hon är skön
Kastar korvar så långt hon kan
Och se där, tigern den försvann!

Aj, aj pirater, som ett under. Skepp ohoj kamrater. Nu gäller sekunder!

”Leta” med hjälp av att dra 
handflatorna  som om man letar

Använd handflatan som en båt som 
far kors och tvärs över ryggen.

Håll ihop pek- och långfinger och rita 
en ö

Lägg vänstra handen långt nere vid 
vänstra sidan på ryggen
Lägg ihop högerhandens pek- och 
långfinger och dra dem från vänstra 
handflatan snett upp till högra axeln.



Piraterna skyndar ut till sin båt
Och sjunger en läskig sjörövarlåt

De öppnar kistan nere i kajutan
Jublet sprider sig genast på Skutan

Aj, aj pirater. Guld och diamanter. Skepp ohoj kamrater. Rubiner och briljanter!

På havet seglar en märklig båt
Tilde Träben spelar en dragspelslåt

Skutan har svarta segel
Havet är blankt som en spegel

Aj, aj pirater. Vi är bäst. Skepp ohoj kamrater. Nu blir det fest!

Spring med fingertopparna från 
ryggslutet och upp mot axlarna

Lägg båda händerna vid ryggslutet 
och gör mjuka böjar på väg upp mot 
axlarna

Använd hela handflatan och rita en 
båt

Lägg handflatorna ovanför varandra 
och dra dem samtidigt åt höger


