
החליפה החדשה 

של פללה 

אלסה בסקוב 



היה פעם ילד בשוודיה בשם פללה. 

פעם קיבל פללה טלה, שהיה ממש שלו  

ורק הוא טיפל בו. 
 



 

הטלה גדל וגם פללה גדל, והצמר של הטלה נעשה 

ארוך יותר ויותר, אבל בגדיו של פללה נעשו קצרים 

יותר ויותר. 

 

יום אחד לקח פללה זוג מספריים גדולים והוריד את 

כל הצמר מהטלה. 

 



 

את הצמר הוא הביא לסבתא שלו ואמר "סבתא, 

בקשה, סרקי לי את הצמר הזה." 

 

"אעשה זאת ברצון, ילדי" אמרה הסבתא "אבל 

תעשב לי את הירקות שבגינה שלי." 



 

ופללה עישב את ערוגת הירקות וסבתא סרקה את 

הצמר. 
 

 

ואז הלך פללה לסבתא השניה שלו ואמר "סבתא 

יקירה, טווי בבקשה את הצמר"  



 

"ברצון אעשה זאת, ילדי. אך תשמור בינתיים על 

הפרות שלי." 

 

 

וכשפללה רעה את הפרות של סבתא, היא טווה את 

הצמר שלו. 



 

אזי הלך פללה לסבא שלו שהיה צבע וביקש שיתן לו 

קצת צבע כדי לצבוע את חוטי הצמר שלו. 

"איזה ילד מצחיק אתה, פללה" צחק סבא "הצבע 

שלי לא מתאים כדי לצבוע צמר.  

 

אבל אתן לך כסף, ואם תלך לחנות ותביא לי משם 

בקבוק ממיס צבע, תוכל תמורת העודף לקנות לך 

צבע לצמר שלך." 



פללה הלך לחנות וקנה בקבוק ממיס לסבא הצבע 

שלו וגם קנה שק גדול של אבקת צבע כחול לצמר 

שלו. 

 

ואחר כך בעצמו בישל את הצמר בתמיסת הצבע, 

עד שנעשה כולו כחול. 



את הצמר הכחול הוא הביא לאמא ואמר "אמא 

יקרה, אולי תארגי בד מהצמר הזה." 

"אעשה זאת ברצון" אמרה אמא  

"אבל אתה צריך בינתיים לשמור על אחותך 

הקטנה."  

פללה שמר על אחותו ושיחק אתה ואמא בינתיים 

ארגה בד מהצמר שלו. 



עם הבד הכחול הלך פללה לחייט. "אנא, מר חייט" 

אמר "עשה לי חליפה מהבד הזה." 

 

"אעשה לך חליפה, אדם צעיר, אבל הבא לי הביתה 

את עצי ההסקה מהסככה וגם תאכיל את החזירים 

שבדיר שלי." 



וביום שישי החליפה שלו הייתה כבר מוכנה. ופללה האכיל את החזירים, והביא עצים מהסככה  



 

ולמחרת בבוקר פללה לבש את החליפה החדשה שלו, הלך 

אל הגדי ואמר "גדי, גדי קטן, תודה על החליפה החדשה 

שלי." 

והגדי ענה לו "נה-ה-ה" וזה נשמע כאילו הוא צוחק. 
 


