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Men mössan passar inte alls Joels 
frisyr. Luggen är för lång och står 
ut för mycket, så håret blir alldeles 
rufsigt.

Hon sätter sig ned och 
börjar sy.
– Sådär ja, nu har jag sytt 
fast en skärm på mössan, 
säger hon.
– Bra! tycker Joel.

– Jag har gjort skärmen ihålig också, 
fortsätter biträdet.
– Aha, ska jag ha luggen där inne? 
skiner Joel upp. Det var ju fi ffi gt.

Calsån går och visslar på sin 
signatur melodi. Om du tycker hans 
keps ser lite märklig ut så beror det 
på att den här berättelsen ut spelar 
sig för länge sedan. På den tiden 
fanns det bara en sorts mössor att få 
tag i, nämligen små runda kalotter 
som satt mitt på huvudet.

Joel står i affären och 
ska just köpa sig sin allra 
första mössa. Han vill se 
lika tuff ut som Calsån.

Joel får ett raseriutbrott.
– Jag harar mössor! Mössor är 
dumma! skriker han och slungar 
mössan rätt i golvet.

När affärsbiträdet kommer 
för att se vad som står på 
lugnar Joel ner sig.
– Snälla affärstant, ber han 
hundögt. Kan du göra så 
att mössan passar mitt hår 
bättre?
Det verkar affärsbiträdet 
inte ha något emot.
– Jag tror jag har en bra 
idé, säger hon.

Joel blir utom sig av glädje, och springer 
ut och visar upp sin nya skärmmössa.
– Jag älskar mössor! ropar han.
 Alla han möter blir oerhört förvånade. De 
har aldrig förut sett något liknande.



Joel tycker att det är lika bra att 
klippa bort luggen. Han tar fram en 
sax och snaggar skallen. 

Men nu är det kanske lika bra att ta 
bort skärmen på mössan också, när 
han ändå inte har någon lugg kvar.

Joel är inte riktigt som andra barn. När 
han satt på sig mössan börjar han plötsligt 
väsnas och ge ifrån sig märkliga ljud.
– Mmmm Brrrppri Klisaffärsfi s…

Joel befaller 
sin mamma 
att ta loss 
skärmen.

Lite senare kommer Joel på 
att han ska ändra sin frisyr 
litegrann.

Han tar fram en spegel och 
börjar forma till sin lugg 
med hjälp av lite brylkräm. 
Han nöjer sig inte förrän 
luggen blivit riktigt hög och 
bullig.

Men när han sätter på 
sig sin mössa, så upp-
täcker han att den inte 
passar längre. Luggen är 
alldeles för stor för att 
rymmas inuti den platta 
skärmen.

Men så börjar håret 
att växa ut igen i en 
rasande fart.

– Nä, nu passar inte 
mössan igen!
Ska Joel aldrig 
lyckas få sig en 
mössa som passar?

Mamman gör som hon 
blir tillsagd och sprättar 
upp stygnen.
– Så, säger hon.
– Bra! säger Joel tvärt.

Det var i alla 
fall så kepsarna 
kom till en 
gång i tiden.


