Fra nyfødt til 3 mdr

Seng & Putning

ċċ Seng (Vugge, tremmeseng el. lift)
ċċ Madras til sengen
ċċ 3 Lagener
ċċ Dyne
ċċ 2 dynebetræk
ċċ Baby tæppe
ċċ Tisselagen
ċċ Baby svøb
ċċ

Spisetid

ċċ Ammepude
ċċ Ammeindlæg, engangs eller uld/silke
ċċ Amme-bh (1-2 stk) **
ċċ Sutter (3 stk), ved behov ***
ċċ Sutteflasker (1-2 stk)
ċċ Modermælkserstatning, ved behov
ċċ Poser til frysning af modermælk
ċċ Brystpumpe, ved behov
ċċ

Pusle & Badning

Aktivitet

Pusle tilbehør:
ċċ Puslepude
ċċ Bleer, 1 pk i nyfødt størrelse
ċċ Engangsklude eller vådservietter
ċċ Mindst 10 bløde vaskeklude
ċċ Mindst 20 stofbleer
ċċ Puslebord
ċċ Hoved/hale fad
ċċ Baby olie
ċċ Baby pleje creme
ċċ Zinksalve
ċċ Tættekam
ċċ Kartoffelmel til røde numser
ċċ Blespand eller bleposer
ċċ

ċċ Blød lille bamse
ċċ Lejetøj
ċċ Aktivitetstæppe
ċċ Uro til autostol eller barnevogn
ċċ Skråstol eller sækkestol
ċċ Højstol med nyfødt indsats
ċċ

Bade tilbehør:
ċċ Badekar
ċċ Badetermometer
ċċ Mild sæbe og shampoo
ċċ Bade omslag/Håndklæder
ċċ Bade svampe
ċċ Stativ & indsats til badekar
ċċ

** Vent med at købe for meget amme udstyr før du ved om du kan/vil
amme. En ammepude kan altid bruges. Køb evt. 1-2 behagelige ammebh’er i strech, som du også kan bruge bagefter, selv hvis amningen ikke
fungere. Så kan du altid udvide med flere amme-bh’er efter lidt tid.
*** Vent med at købe et lager af sutter og sutteflasker før du ved hvilket
suttehoved din baby vil tage imod, og før du ved om du skal amme eller
give modermælkserstatning. Så du kan nøjes med 1 sutteflaske og et
par forskellige sutter.
**** Bæresele kan først bruges fra 3 mdr. Mens vikler/slynger kan bruges fra nyfødt. Læs mere i vores babytøj- og udstyrs guide.

Transport
ċċ Autostol med eller uden base
ċċ Bæreslynge, vikle, eller bæresele ****
ċċ

Barnevogn
ċċ Barnevogn, kombivogn eller klapvogn
ċċ Lift eller voksipose
ċċ Regnslag
ċċ Insektnet, ved forår/sommer tid
ċċ Madras
ċċ 2-3x Lagener
ċċ Pusletaske
ċċ Baby alarm
ċċ

Ønskeliste
ċċ
ċċ
ċċ
ċċ
ċċ
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