1.
Skriv ut alla sidorna.

2.
Skär eller klipp dem på längden och
sortera i sidnummerordning (1-9).

s n ap s v i s or
juletid
3.
Häfta ihop dem! Klart!
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Aquavit i glasen

Snick snack

Aquavit det häller vi i glasen, vi i glasen.
Glada blir vi utav bara fasen, bara fasen.
Bra det är när alla är i gasen, är i gasen.
Så ska det ju va´ på julkalasen, julkalasen.
Skvätt, Skvätt Skvätt Skvätt
Skvättevätteskvättskvätt
Skvätt Skvätt Skvätt.

Snick, snack, fyllebom, hick, hick
fyllehick, bom, bom, fylesnack, bom, bom
Tick, tack, fyllebom, drick, drick,
nu slår julen ut i blom.
Av julesnaps en fyllenäsa har vi fått
så tomteröd med grundtonsfärg i blått.
Den börjar nu ta färg och form
och dess volym blir helt enorm.
I juletidens stoj och glam
den lyser vackert fram.

Melodi: Midnatt råder

Melodi: Ritsch, ratsch

Jule-snapsen

Melodi: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär
Jule-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.
Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.
(svälj först och sjung sedan):
./. För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
för Andersson och Pettersson
och Lundström o´ ja ./.

Julnubben

Melodi:Nu har vi jul här i vårt hus

Ser du stjärnan

Melodi: When You Wish Upon a Star
Ser du stjärnan i det blå?
Ta en sup så ser du två.
Tar du mera, ser du flera
2stjärnor små.

Mardrömsjul

Melodi: Hej Tomtegubbar

Nu har vi kul, här i vårt hus
nubben är kommen hopp tra la la la!
Flaskor i ring, dansar omkring, dansar
omkring.
Granen står så grön och grann i stugan,
se upp så inte tomten pussar frugan.
Ja nu på stubben, så tar vi nubben,
God Jul på dig tomtegubben!

Tänk om det inte fanns nån sup till
all julematen på bordet.
Tänk om i flaskan allt var slut
en katastrof vore väl ordet.
Om nån gjort kupp.
Och rensat upp.
Ja, allt blitt torrlagt av terrorgrupp.
Tur att vi faktiskt får en sup till
julematen vi äter!

En stilla önskan

Nu höjas tusen fyllda glas

En stilla önskan i all ödmjukhet…?
Varje tant vill ha en diamant,
eller någon annan sorts briljant,
Själv jag skulle bättre må,
om jag bara kunde få
blott en liten pärla…?

Nu höjas tusen fyllda glas
kring bordens glada rund
och tusen, tusen nubbar små
det tömmes per sekund.

Melodi: Nu är glada julen slut
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Melodi:Nu tändas tusen juleljus

Till julematen här i kväll
oss öl och brännvin bärs,
Ja, nubbar smakar väldigt gott
till allt som här förtärs.
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När snön ligger vit..
Melodi: Sjöbloms dass

När snön ligger vit och barnen har kul
och solen går ner bakom Sjöbloms skjul
Ja, då är det jul!

Julsnapsvisa

Melodi: En sockerbagare

Huttvisan

Melodi: Midnatt råder

Den svenska julen har så många smaker
som sill och skinka och pepparkaker.
Och glöm sen inte all kryddad sprit.
För svenska julen är inte vit!

Goda nubbar, dricker vi ur glasen, vi ur
glasen.
Glada blir vi utav bara fasen, utav fasen.
Hutt, hutt, hutt, hutt, huttehuttehutthutt,
hutt, hutt, hutt!

Små nubbar

Dominoefekten

Små nubbar, små nubbar, från vårt
potatisland.
Vi håller, så varsamt, tillsammans i vår hand
Båd bruna, och vita, ska ni nu allt få se;
Gör oss till glada tomtar med luvorna på
sne´!

Ta dej ett rus!
Drick vad som bju’s!
Unna dej några droppar spiritus!
När du blir sned,
ställ dej på led!
Följ julens sed!
När vi ställt oss, hela tjocka släkten,
ska vi leka dominoeffekten:
faller far, faller farfars far,
faller du och ja, faller alla.

Melodi: Tre gubbar från pepparkakeland

Till nubben så tager man sill
Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Till nubben så tager man sill, fallera,
men också ansjovis, om man vill, fallera,
och om man är oviss
om sillen är ansjovis
så tager man några nubbar till, fallera.
Och om man är oviss
om sillen är ansjovis
så tager man några nubbar till, fallera.

Tänk om jag hade lilla nubben
Melodi: Hej tomtegubbar

Tänk om jag hade lilla nubben
på ett snöre i halsen.
Tänk om jag hade lilla nubben
på ett snöre i halsen.
Jag skulle dra den upp och ner,
så att den kändes som många fler.
Tänk om jag hade lilla nubben
på ett snöre i halsen.

Melodi: Nu ha vi ljus här i vårt hus

Julhalvan

Melodi: Flickan hon går i dansen
Att ta sig en andra nubbe
till jul hör ju till.
Bli glad som en tomtegubbe
med denna refill.
För julemat, ja till och med kål,
vi höjer armen och säger skål!

Tomten

Melodi: Åt ”Sjöbloms dass” hållet
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeen
(från bas till alla når max falsett, a’la
”raketen”)
Liten tomte gick en gång
runt en stuga natten lång
Ooooooooooooooooooooooooch
snön den var djup
nu tar vi oss en sup, skål
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Vi tar ett rus

Melodi: Nu har vi ljus

Starka snapsar till jul
Melodi: Blommig falukorv

Vi vill ha snapsar till vår julemat – mamma.
Nåt annat vill vi inte ha.
Vi älskar Svart Vinbärs och Skåne och en
Herrgård.
och vodkan den med lingonsmak.
Bäsk – gör oss så sälla.
Pors – gör oss så snälla.
Reimersholms är härligt läbbigt..
Vi vill ha snapsar till vår julemat – mamma.
Nåt annat vill vi inte ha.
Julesnapsar
Nåt annat vill vi inte ha.
Julesnapsar
Nåt annat vill vi i-inte haaaaaaa!!!

Julbordsnaps

Melodi: Hej tomtegubbar
Hej tomtegubbar slå i glasen
för nu vi törstiga vara.
Hej, tomtenubbar slå i glasen
av denna dyrbara vara
En liten till, vi häva lär
ty mycken föda ger stort begär.
Hej, tomt ä nubbeglas en fara
ty då får nykter man vara!

Vi tar ett rus
Här i vårt hus.
Helan är kommen
Hoppfallerallanlej.
Julen är här
Julgrisen är
Full som ett bär.
Hej nu brinner alla juleljusen
Tomten och lucia är på snusen
O´ fallerilla, o´ falleralla
O´ fylleri för oss alla.

Julkalaset

Melodi: Gläns över sjö och strand
Gläns över bord och fat
pärlan den kära
du som till julemat
kräves att tära.
Pärlan i bättre hem
tages med fart och kläm.
Blandas till underbart julrus kalaset
skåla med härligt klar pärla i glaset!

Nu har vi sprit

Melodi: Nu har vi ljus
Nu har vi sprit, brunröd och vit
snapsar på bordet
hopp-tra-la-la-hick!
Flaskor i ring dansar omkring,
dansar omkring.
Näsan lyser röd och grann i centrum
ovanför det hål, som ska bli väntrum
just för den nubbe, som varje snubbe,
på denna julfest vill dricka.

Är ni redo?

Melodi: Hej tomtegubbar
Hej allesammans är ni redo
för nu börjar kalaset.
Hej allesammans är det säkert
att ni har fått nåt i glaset?
En liten sup och julemat
det är precis så som vi vill ha ’t.
Höj allesammans högra armen
Nu så tömmer vi glaset.
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Nu är det kul igen

Melodi: Nu är det jul igen
Nu är det jul igen
och nu är det kul igen.
Å skåla vill vi nu på stubben.
Nu är det jul igen,
och nu är det kul igen.
Vi snåla inte här på nubben.
Drick nu å va glad.
Ja, drick nu å va glad
För snart så kommer tomtegubben!

Blinka lilla pärla där

Melodi: Blinka lilla stjärna där
Blinka lilla pärla där
hur jag undrar hur du är.
Hoppas att du sitter bra
så att jag blir riktigt gla ’.
Blinka lilla pärla där,
snart står du ej längre där.

Jungfru

Melodi: Karusellen
Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru kär
Här har ni putellen
i tomma glasen häll ’en
Tio för de stora, fem för de små.
Skynda på, skynda på,
om en stund ska Helan gå.
För ha, ha, ha!
Det ska ju smaka bra.
Till julemat en sup det ska man ha det tycker
jag
För ha, ha, ha!
Nu Helan vi ta.
Båd ’ Andersson och Pettersson och
Lundström och jag.
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Hej tomtegubbar
Toj hämte gubbar

Melodi: Hej tomtegubbar
Hej tomtegubbar slå i glasen
och låt oss lustiga vara./.
En liten tid vi leva här,
med mycket möda och stort besvär.
Hej tomtegubbar slå i glasen
och låt oss lustiga vara.
Toj hämtegubbar, gla i såsen
och kvasi vastiga lura./.
Ten hiten lid vi heva lär
med möcken myda och svärt bestor
Toj hämtegubbar, gla i såsen
och kvasi vastiga lura.

Punka tröst

Melodi: Bjällerklang
Bjällerklang, bjällerklang cykla bak och fram
ett, två, tre så sa det pang!
Jäkla cykelslang!

I koma

Melodi: Pepparkakeland
I koma, i koma
vi falla efterhand.
Så röda, så röda
i ögonen ibland
I glasen, i glasen
vi finna ljuvlig saft
och ta mig tusan, ger det inte
både liv och kraft!
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Stop en stund

Melodi: Räven raskar över isen
Vers 1:
Alla gillar vi kröken.
Alla gillar vi kröken.
Så får jag lov
Så får jag lov
Att byta byxor med fröken?
Vers 2:
Nej, det går inte min herre.
Nej, det går inte min herre.
För jag har
För jag har
Inga byxor dessevärre!

Änglakyssen

Melodi: En sockerbagare
Så skön som liljan uppå sin stängel
står supen där som en långbent ängel.
Och härligt iskall och upphälld nyss
så smakar den som en änglakyss.

En kall en

Melodi: I Apladalen
Han var en stor en, han var en kall en.
Han hade istappar under ballen.
Och när han satt hördes ingenting,
men när han gick sa de ding, dong, ding.
Hon var så liten, hon var så frusen.
hon hade istappar under musen.
Och när hon satt hördes ingenting,
men när hon gick sa det plinge-ling!

Bordets fröjder
Melodi: Gubben noa

Bordets fröjder gör en nöjder
munnens gångjärn går,
men man måste sörja
för att järnen smörja
annars händer att ens tänder
oljudgnissel får.
Mången ruvar ren och skruvar.
sig liksom en ål.
Halva vi oss kände
men nu frejdigt sände
vi till djupen genom strupen
det som fattas. SKÅL!

Imski vimski

Melodi: Imse vimse spindel
Imski vimski spinski
klampo dasko doll.
Dropp rusko regnski
spinski njet so joll.
Varmtji da solski
regnski torroj soll.
Imski vimski spinski
klampo dasko doll.

