Klestips
Hel dress: Denne bør være vanntett, men prøv å finne en som puster. Gummi i baken og på
knær hindrer vann på utsatte steder. Kjøp gjerne en med fór av bevernylon som kan tas ut, da
kan dressen brukes både høst, vinter og vår. Vær oppmerksom på at dressen må passe barnet
godt. For små dresser gir barnet liten bevegelsesfrihet. Husk å kjøpe den så stor at det også er
behagelig når man får tykkere klær under når det blir kaldere i været.
Regntøy: Todelt regntøy med høy bukse er det beste. Da kan man bruke bare gummibukse
hvis det er vått ute, men ikke regner. Husk at regntøyet ikke må være for lite og at det skal
passe over dressen.
Vanter: Prøv å finne vanter/votter som gjør at barnet kan holde i leker. Tykke polvotter gjør
det ofte vanskelig for barna å leke ute. Ullvotter med tommel og som er hel over resten av
fingrene er kjempebra. Fingervanter anbefales ikke, da de er vanskelige å få på, de er ofte
kalde og slites fort. Ellers finnes det tynnere polvotter som ikke er like varme, men som gjør
at barnet kan leke. Ha heller mange skift hvis vottene lett blir våte. Små barn liker ofte å ta
vottene av seg. De legger de fra seg og da kan de lett bli borte og barnet blir fort kald på
fingrene. Hvis man da har ullvotter eller andre strikkede votter kan man sette i en snor over
håndleddet og knyte, da vil ikke barnet klare å ta vottene av seg.
Lue: Luen må tilpasses årstiden. Finlandshette (”lue og hals” i ett ) anbefales. Skjerf bør
unngås da dette lett kan henge seg fast. En tynn bomullslue kan vær bra å ha under for
eksempel ull-luer som kan klø litt.
Sokker: Ha gjerne mange skift både av vanlige bomullssokker og ullsokker.
Sko/støvler: Gummistøvler er helt nødvendig i barnehagen. Pass på at de er så store at det er
plass til ullsokker i dem. Støvler med fór anbefales særlig på høsten og vinteren. Disse må
også være så store at man får ullsokker i dem. Støvlene bør være vannavstøtende da vi vet at
det er mye slaps og sørpe og vanndammer. Barn liker å kunne ta på seg sko/støvler selv.
Derfor er det praktisk med borrelås eller glidelås i stedet for knyting.

