
Rumpevrikkerbutikken
Musik og svensk tekst: J & T Wieslander 

Dansk tekst: Lisbet Stevens 

Sangen er især egnet til de 3-6 årige. Sangen fremføres som et lille ”teaterstykke”, hvor skiftende kunder (2-3 børn) kommer ind i 
en butik og spørger, og ekspedienterne (de andre børn) viser hvad, der sælges i butikken. 

Kunder (2-3 børn):  Ekspedienter (alle andre): 

Vi gik ind i en butik  Nej, desværre! Nej, desværre! 

Sa’ goddag, hvad har I her?  For det her er en lille klap-i-hænderne-butik, 

Kan man købe et par varme vanter her?  Klap-i-hænderne-butik, klap-i-hænderne-butik. 

 Det her er en lille klap-i-hænderne-butik, 

  Klap-i-hænder er det eneste, vi sælger her.

 

Forslag til øvrige vers: 

2. ... kan man købe et par varme støvler her?  

… for det her er en lille tramp-med-fødderne-butik.

3. ... kan man købe gode, varme jakker her? 

… for det her en lille lave-kuskeslag-butik. 

4. … kan man købe rigtig varme huer her?  

… for det her en er en lille ryst-på-hovedet-butik. 

5. … kan man købe dejlig varme bukser her?  

… for det her er en lille vrik-på-rumpen-butik. 

Forslag til variationer 

 • Inddrag figurkort og syng med forskellige stemmer. 
Leg f.eks., at det er en heks eller en robot, der kommer 
ind i butikken for at handle. Ekspedienterne svarer 
også med hekse- eller robotstemme. 

 • Variér i tempo. Syng f.eks. den første del (kunder) 
langsomt og den sidste del (ekspedienter) hurtigt. 

 • Brug sangen ude i garderoben, når I skal ud på (eller 
ind fra) legepladsen og tag det stykke tøj på, som I 
synger om. Den sidste del af verset kan gentages, til 
alle er klar til at gå videre. 

Ekspedienterne står i en hestesko. De 2-3 børn, 
der skal agere kunder, står på række ved siden af 
hinanden foran de andre børn. Inden verset synges, 
aftales hvilken vare indenfor vinterbeklædning, 
kunderne skal spørge efter i butikken. 

Kunderne går nu ind i butikken ved at træde et 
skridt frem og synger den første del af verset, 
gerne assisteret af en voksen, eller I kan beslutte, 
at alle synger med. Ekspedienterne svarer med 
sidste del af verset og en kropsbevægelse, der 
passer sammen med den beklædningsgenstand, 
kunderne har spurgt efter (vanter = klap i hænder, 
støvler = tramp med fødder, hue = ryst på hovedet 
osv.). 
 
Syng det første vers om vanterne nogle 
gange og med skiftende kunder, så børnene 
forstår strukturen, før I begynder at skifte 
beklædningsgenstande og bevægelser ud. 
Inddrag børnene i beslutningen om, hvad der skal 
købes i butikken, og også gerne hvilken bevægelse, 
der passer til. 

Tip: Brug sangen til at få varmen på en 
kold vinterdag, og når I arbejder med 
motorik og sprog. 



Rumpevrikkerbutikken

Kunder (2-3 børn): 
Vi gik ind i en butik
Sa’ goddag, hvad har I her?
Kan man købe et par varme vanter her?

Ekspedienter (alle andre): 
Nej, desværre! Nej, desværre! 
For det her er en lille klap-i-hænderne-butik, 
Klap-i-hænderne-butik, klap-i-hænderne-butik. 
Det her er en lille klap-i-hænderne-butik, 
Klap-i-hænder er det eneste, vi sælger her.

 

Forslag til øvrige vers: 

2. ... kan man købe et par varme støvler her?  
… for det her er en lille tramp-med-fødderne-butik.

3. ... kan man købe gode, varme jakker her? 
… for det her en lille lave-kuskeslag-butik. 

4. … kan man købe rigtig varme huer her?  
… for det her en er en lille ryst-på-hovedet-butik. 

5. … kan man købe dejlig varme bukser her?  
… for det her er en lille vrik-på-rumpen-butik. 


