


Vræææl, hvor er min sut

Holgers sut
af Thorstein Thomsen & Lea Leten
Sutten er væk! Holger leder overalt men 
isbjørnen i skabet har taget sutten. Heldigvis 
har Holger en tigermaske, der kan skræmme 
isbjørnen. 
God til de mindste, der skal i gang med de første 
billedbøger.  
Der findes flere bøger om Holger

Willi er sur 
af Kirsten Sonne Harild & Inger Tobiasen
Willi er sur. Om morgenen fandt han nemlig 
sin gamle sut men han måtte ikke få den med 
i børnehave. Og nu er Willi godt og grundig 
knotten. Men da far henter ham, sker der 
noget...
Fin realistisk fortælling om at undvære sutten og om 
at være så sur, at det er svært at blive glad igen. 
Der findes andre bøger om Willi.

 

Farvel sut, sagde krokodillebarnet 
af Maria Rørbæk & Pia Thaulov 
Krokodillebarnet Karl elsker sin sut. Men med 
den i munden kan han ikke fange sin egen 
mad og forsvare sig.  En dag stjæler gribben 
sutten, og Karl må sande, at det er tid til at 
blive voksen. 
Finurlig og anderledes bog om at sige farvel til sin 
sut

  

Fra 1 år: 

 /  /  

Fra 2 år: 

 /  /   

OSV

Lasse-Leif og den sidste sut
af Mette Finderup & Annette Carlsen
Lasse-Leif bruger ikke længere sut men det 
gør Luske-Lise. Lasse-Leif savner sin sut så 
meget, at han plyndrer suttetræet, for han vil 
også gerne have en allersidste sut ligesom 
Luske-Lise. 
Sjov bog om at savne sin sut 
Der er flere sjove bøger i serien om Lasse-Leif

  

Familien von Hansen og suttetræet 
af Dorte Roholte & Susanna Hartmann
Viktoria synes, det er pinligt, at lillebror Anton 
stadig bruger sut. De hænger sutterne på sut-
tetræet men det er svært at undvære sutten. 
Mon far også kan undvære chokolade og mor 
sin mobiltelefon?
God bog til både børn og voksne, der har dårlige 
vaner

  

Viggas sutter
af Peter Bidstrup & Kirsten Raagaard
Alle Viggas sutter er væk. Mor og far kan ikke 
finde én eneste, men Vigga ved godt, hvor de 
er blevet af. Der er jo mange andre, der også 
har brug for lidt trøst. 
Skøn papbilledbog med løft-og-kig-flapper

 



Pauline og hendes sut
af Christiane Wittenburg & Eva Spanjardt
Ingen kan forstå, hvad Pauline siger, for 
hun har hele tiden en sut i munden. Men 
da babyen mister sin sut og skriger højt og 
længe, går det op for Pauline, at hun godt kan 
undvære sin sut.
En bog til de lidt større børn, der har svært ved at 
sige et endeligt farvel til sutten

   

Det store suttetræ
af Else Bech, Else & Sara Tinggaard
Midt i landet, hvor alting vokser på træerne, 
står der et træ. På grenene vokser nogle 
mærkelige små dimser, som ingen ved, hvad 
man skal bruge til. Men en dag lægger en 
mand sig under træet og så…
En anderledes og sjov historie om hvordan sutten 
blev opfundet

  

Faar, jeg skal tisse

Jeg er fæærdiiig!!
af Ulrik T. Skafte & Bo Odgård Iversen
“Jeg er fæærdiiiig” råber William. Tænk hvis 
William falder ned i kummen til lorten. Heldig-
vis kommer far og fortæller William hvad han 
skal gøre, når han har lavet en lort i toilettet.
Uhøjtidelig og lidt fræk bog om at lære at gå på 
toilettet, tørre sig og vaske hænder

  

Jeppes ble
af Barbo Lindgren & Eva Eriksson
Jeppe vil ikke tisse i bleen. Han vil meget hel-
lere tisse på gulvet ligesom hunden. Måske 
vil hunden tisse i bleen? Men midt i det hele 
kommer mor, og hun ser bestemt ikke helt 
tilfreds ud. 
De skønne bøger om Jeppe har klassikerstatus og 
er for 1-2 årige og deres forældre

Sørøver Sams potte
af Andrea Pinnington og Melanie Williamson
Da Sørøver Sam beslutter sig for, at han er 
for stor til at gå med ble, køber hans mor en 
potte med et dødningehoved på, nogle seje 
underbukser og lærer ham nogle sørøver-
potte-regler.
Sjov billedbog, der aktiverer barnet med “hvad ville 
du vælge” spørgsmål  
Findes også i en Prinsesse Polly udgave 

 

Laura og toilettet
af Pauline Oud 
Laura har fået rigtige underbukser og et toi-
letsæde af mor. Nu skal hun lære at tisse på 
toilettet, men det kræver både tålmodighed, 
hurtighed og lidt øvelse for at blive god til det.
En enkel og genkendelig billedbog om at smide 
bleen og lære at gå på toilettet

 

Katinkas sutter
af Frank Bornakke & Karen Borch
En dag er Katinkas sutter væk. Far har lagt 
dem i det høje skab. Det synes Katinka 
bestemt ikke om, men heldigvis kender far en 
butik, hvor de bytter bamser med sutter.
En fin bog, hvor sutterne sædvanen tro ikke ender 
deres dage på et suttetræ

  

Lasse på potten
af Pauline Oud
Lasse har fået rigtige underbukser og en 
rød potte af mor. Men det er altså lidt svært 
at lære hvornår man skal tisse, og Lasses 
underbukserne bliver våde. Men til sidst lyk-
kedes det.
En enkel billedbog om at lære at tisse på potte

 



Skal - skal ikke 
af Birde Poulsen
Alle dyr og mennesker skal, når de skal. 
Dyrene tisser og skider, men hvordan gør de? 
Og hvordan gør du det, og hvor er det bedst 
at gøre det? 
Billedbog med enkel tekst og flapper, som kan 
bruges til en snak om toiletvaner

 

Den fineste prinsesse 
af Petter Lidbeck & Thomas Fröhling 
En nat bliver der taget billeder af den fine 
prinsesse, der går på toilettet i søvne. Dagen 
efter er landet i oprør: Prinsesser går da ikke 
på toilettet! Kongen afspærrer toilettet, og så 
er gode råd dyre. 
En fræk og humoristisk billedbog med budskabet: 
Selv de kongelige tisser!

   

Væk med våde bleer: 
Emil og hans venner lærer at  
bruge potte og  toilet
af Lena Lamberth & Amanda Gulliver 
Små situationer med børn, der er tæt på at 
smide bleen og som skal lære at sidde på 
potte, bruge et toiletsæde og stå op at tisse.
En toilet- og potteguide, som kan danne udgangs-
punkt for en snak med dit barn om at smide bleen 

  

En herlig gave 
af Guido van Genechten 
Det er en herlig gave, Lille Elefant får af 
sin mor og far. Men hvad skal den egentlig 
bruges til? Lille Elefant forstår det ikke rigtigt. 
Er det en hat, en racerbil eller et svømmebas-
sin til en fisk? 
En hyggelig og charmerende bog om en elefant og 
en potte 

 

Lille Palle Sølle Pølle 
af Mads Nygaard & Lilian Brøgger
Palle kan ikke lave store pøller på toilettet, 
som hans far kan. Derfor kalder far Palle for 
Lille Palle Sølle Pølle. Palle er ret ked af sit 
navn, men heldigvis møder han en lille elefant 
i cirkus, som hjælper ham.
Sjov bog om betydningen af pøllernes størrelse

   

Otto skal tisse
af Flu Hartberg   
Otto er en dreng med en lille blære. Han skal 
tisse i parken, på stranden og på banegården. 
Find ham i denne myldrebog, inden han tisser 
i bukserne eller hans blære eksploderer.
En skrupskør myldrebog

   

Hvad har du i bleen?
af Sandra Grimm & Sabine Kraushaar
“Hvad har du i bleen?” spørger dyrevennerne 
hinanden. De er meget imponerede over 
indholdet af bleerne, men da de kommer til 
haren, bliver de forbavsede. Haren går ikke 
længere med ble!
Sjov billedbog, der kan bruges til børn, der er godt 
på vej mod pottetræning

 

Sikke en nat! 
af Catherine Metzmeyer & Claude K. Dubois
Om natten ser alting meget anderledes ud. 
Caroline kalder altid på mor, når hun skal 
tisse om natten. Men en dag får hun en lom-
melygte, så hun selv kan gå på toilettet, når 
det er mørkt. Meeen...
Billedbog om det der med at skulle på toilettet om 
natten

   
 



Magnus tisser i sengen 
af Ulrik T. Skafte & Birgitte Frier Stewart
Det er pinligt, synes Magnus, at han stadig 
tisser i sengen. Mikkel vil gerne sove sammen 
med Magnus, men Magnus tør ikke. Hvad nu 
hvis han tisser i sengen?
En god informativ billedbog til de større børn, der 
stadig bruger ble om natten

    

Moar, jeg kan ikke sove!

Buster vil ikke sove 
af Marie Oskarsson & Lisa Kleinschmidt
Det er sengetid men Buster vil ikke sove. 
Faktisk er han slet ikke Buster mere. Han er 
en legesyg kat, en sulten kylling og en farlig 
tiger. Men katte, kyllinger og tigre skal også 
sove, siger mor.
Fantasifuld fortælling om ikke at ville sove

  

Mila og monstrene 
af Judith Koppens & Anouk Nijs
Det er mørkt på værelset, meget mørkt. Mor 
har glemt at kigge efter monstre bag gardinet, 
under tæppet og i skabet. Det gør far altid.  
Men hos mor er der en, der jager alle monstre 
væk.
Enkel lille historie om at være mørkeræd 

 

Rita & krokodille - camping 
af Siri Melchior 
Rita har pakket en taske. Nu skal Rita og 
Krokodille på camping. Men da mørket falder 
på, er det pludselig lidt uhyggeligt. Hvad er det 
udenfor teltet? Er det mon et monster?
Endnu en skøn bog i serien om Rita og Krokodille 

  

Ti små mus skal sove!
af Pauline Oud
De ti små mus skal sove. Mus nr. 1 mangler at 
tage sin pyjamas på. Mus nr. 2 skal lige have 
børstet tænder. Kan du hjælpe dem, så de ni 
mus kan nå at få et godnatkys af den tiende 
mus?
Fin billedbog med små tælle- og finde-opgaver

 

Zekis godnatbog
af Ulrik T. Skafte & Gunhild Rød
Meget skal nås inden Zeki er klar til at komme 
i seng. Han skal have nattøj på og tisse på 
potten. Han skal børste tænder og også lige 
finde Skjold. Mon han er klar til en godnathi-
storie nu?
Om alle de små ritualer, der kommer forud for 
sengetid

 

Sov godt, Lille Bjørn
af France Quatromme & Parastou Haghi
Lige midt i godnathistorien falder Bjørnemor 
i søvn, men Lille Bjørn sover ikke. Myremor 
forsøger sig med en vuggevise, fuglemor 
fløjter en melodi, og kattemor aer Lille Bjørn 
under hagen.
Fin historie om en lille bjørn, der bare ikke kan falde 
i søvn

   

Hilda og Charlie sover sammen
af Krista Hjärpe
Charlie skal sove hos Hilda for allerførste 
gang. Da de skal sove, er Charlies bamse 
væk. Uden den kan han ikke falde i søvn. 
Heldigvis har Hilda en lommelygte, og med 
den går hun på jagt efter bamsen.  
Skøn bog om at skulle sove hos en ven for første 
gang
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Knud sover hos Kanin
af David Melling 
Bjørnen Knud er på vej hen til Kanin, hvor han 
skal sove. På vejen møder han nogle får, der 
også gerne vil sove hos Kanin. Men er der 
mon plads til dem alle i Kanins hule?
Sjov bog om en overnatning, der giver pladspro-
blemer

  

Liv sover vild
af Pija Lindenbaum 
Der lugter af rejeost hos Patricia, og der er 
dækket op med servietter, da de skal spise 
aftensmad. Alt er meget anderledes end 
derhjemme synes Liv, da hun skal sove hos 
Patricia.
Skøn historie om en overnatning i børnehøjde

   
Godnat, Alfons Åberg
af Gunilla Bergström 
Alfon Åberg vil bare ikke sove, og han finder 
hele tiden på gode undskyldninger. Han er 
tørstig. Der er monstre i skabet. Han skal 
have en godnathistorie, og sovebamsen er 
væk!  
Klassikeren, der sender Alfons Åbergs far til tælling 
på stuegulvet

  

Da Carl næsten sov i telt
af Ida Jessen & Hanne Bartholin 
Carl og Carls bedste ven, Fanny, skal sove 
i et telt ude i haven. Men da mørket sænker 
sig, bliver Carl bange og vil hellere sove inde i 
huset, hvor mor og far er. 
Endnu en skøn bog i serien om elefanten Carl, der i 
denne bliver en kende mørkeræd

  


