
UTSTYRSLISTE

2 ULLTRØYER/ULLBODYER

UBEHANDLET ULL HJELPER DEN LILLE Å HOLDE JEVN TEMPERATUR

1 PAR TØFLER

2 PAR ULLSOKKER

2 STRØMPEBUKSER/LONGS

1-2 PAR VOTTER1 SETT ULLGENSER OG 
BUKSE ELLER ULLDRESS

YTTERTØY

VOGNPOSE, LAMME- 
SKINN OG ULLTEPPE

2 LUER

1 ULLHALSUll innerst er det aller viktigste, og gjerne 
året rundt. Det hindrer at barnet blir klam 
og deretter kald, når aktivitetsnivå og vær 
skifter. Det kan være praktisk å ha noen 
ekstra skift som kan ligge i barnehagen.

Her er det du trenger av klær på og i skifte-
kurven, når du velger ubehandlet ull. Noen 
barnehager har egne regler på dette.

Tøfler er et must i barnehagen og Nøste-
barns skinntøfler er elastiske og slitesterke. 
Den semskede skinnsålen gir også passelig 
antisklieffekt.

En tynn ullsokk er god året rundt og det er 
nok å ha ett par slike i fôrede støvler. 
I gummistøvler er det godt med en litt 
tykkere ullsokk utenpå.

Strømpebukser eller longs med ullsokker. 
Bruk gjerne longs til større barn som sliter 
mer, slik at sokker kan skiftes.

Den myke barnehagevotten vår er vindtett, 
vannavvisende og holder varmen også 
hvis de bli våte. Barnas favoritt i VG-test. 
For de aller minste kan det være best med 
hjemmestrikkede ullvotter.

Ull trekker ikke til seg vann, er lun og lett 
under yttertøyet, og er derfor supert som 
mellomlag. Velg mellom ullfrotté eller de litt 
tykkere ullfleece og ullribb - eller strikk selv.

En tynnere vindjakke eller parkdress gir 
en god lag-på-lag-løsning, og mellomlaget 
kan tas av hvis aktivitetsnivå eller temp- 
eraturen skifter. Yttertøyet vårt av 
økologisk bomull, er mykt og fleksibelt og 
mer pustende enn skalltøy. På våte dager 
kan man kombinere med todelt regntøy.

For en god formiddagslur.

En tynn lue eller finlandshette kan brukes 
alene eller i kombinasjon med sydvest, 
andre luer eller hette. En ullfleecelue med 
vindbeskyttelse er tykkere og kan brukes i 
vind og kaldere vær.

En ulllhals brukes i stedet for skjerf og 
hindrer at barnet blir kald eller våt rundt 
halsen under yttertøyet.

BARnEHAGE


