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Hej 
 

Jag heter Mattas och är en norrlänning i Göteborgsexil. Jag gör sådant som jag tycker 

är roligt. Det innefattar kåserande och promenad med grannens hund samt 

frilansuppdrag som guide med världen som arbetsfält. Livet ska vara gott annars kan 

det kvitta.  

 

Sedan en tid tillbaka plockar jag hem små finfina fingerdockor för fem fingrar. Dessa 

små textilskådespelare skänker många skratt och är en utmärkt gåva för både små 

och stora. De är alla handstickad av Quchuafolket vid Titicaca sjön och 

kvinnokollektivet. Med de små figurerna går det att sjunga roliga och klassiska 

barnvisor samt berätta pedagogiska historier. Jag har god kontakt med kvinnorna i 

Amarukollektivet som stickar och har spenderat längre tider i Sydamerika. Projektet 

kring fingerdockor är bra för alla.  

 

Dessa små dockor har varit en stor succé och de kommer det att bli hos er också. De 

har sålt förträffligt bra och är en utmärkt gåva för alla som känner barn i alla åldrar. 

Mitt erbjudande är 12.50:- inpris. I butik säljs de för mellan 25: - och 40: -. Det går 

även att få dockor specialstickade. Oavsett om man vill ha en figur som liknar Glenn 

Hysén eller Påven eller någon lokalkändis.  

 

Jag tänkte inte vara mer långrandig än så men vill ni läsa lite mer finns utförlig 

information via fingerdockor.se Så vill ni vara med på tåget och samtidigt göra en 

bra affär både finansiellt och själsligt då är det bara att höra av sig.  

 

Tack på förhand 

Mattias Andersson 

mattias@framgangsforetaget.se 

070-2848539 
 

 
 

 

http://www.fingerdockor.se/


 

 

Arne Apa 

Apan Arne ser positivt på framtiden där han sitter och äter sin gula banan. Han bor på landet med sin 

fru och deras nyfödda mini-apa. Arne tycker om att hänga i ljuskronor och spela munspel. Han brukar 

ställa upp för sina vänner och läser Göteborgsposten när ingen ser. 

 

 


