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siden boede der i Finland en skrædder ved navn Tikka. Tikka er måske ikke den højeste mand i Finland, men
hvad han mangler i højden, gør han op for i kløgtighed. Da han forelsker sig i kroejer Anttillas datter Nille,
der er den højeste pige i byen, har han dog ikke regnet med, at han skulle få brug for al sin snedighed. For
Nille og hendes far vil ikke sådan videre give deres samtykke til den lille skrædder og sætter ham derfor på
prøve: Han skal fange 14 ræve til et skindtæppe, sy 300 flagspættehaler sammen til et brudetæppe og fiske
efter ægte perler nok til en halskæde, der kan gå to gange rundt om den stolte Nilles hals. Men da alle disse
ting lykkes Tikka, sætter kroejer Anttilas ham på en sidste prøve: Han skal sy Sverige og Finland sammen, så
Anttilas kan høre, hvordan det går hans søster i Sverige. Nok er Tikka en dygtig skrædder, men dét er dog en
umulig opgave. Herta J. Enevoldsen (1915-1997) er en dansk forfatter og debuterede i bogform i 1972 med
"København brænder", men havde inden da fået udgivet utallige noveller i ugeblade som f.eks. Hjemmet.
Hendes romaner om store figurer i verdenshistorien, hvor romantik og historieskrivning går hånd i hånd,

skaffede hende hurtigt en stor læserskare og cementerede hendes plads som en af Danmarks største
børnebogsforfattere.
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