
Bekledning
Velg materiale på klær utifra 
årstiden barnet blir født på.  
«Ull er gull», men spesielt viktig  
på høsten/vinteren.

   5-7 bodyer 

   2-3 strømpebukser 

   4 pysjer

   3-4 bukser

   1 tynn jakke

    1 ulldress til bruk i vogn  

og bilstol (uten hette)

   2 luer

   sokker

Utstyr

   Badebalje

   Stellebord og/eller stellematte

   Bleier

   Bleiebøtte + refill

    15-20 vaskekluter eller 

engangskluter (gjerne ulike 

farger til ansikt og stump)

   10-15 gulpekluter

    2-3 badehåndklær,  

gjerne med hette

     3-4 håndklær til stellematte

   Zinksalve og  babyolje

   Våtservietter

   Febertermometer

   Neglesaks til barn

   2-3 helsetepper

   1 ullteppe til vinterbaby

   Seng (sprinkelseng eller vugge)

    Madrass (bør ikke  

arves fra andre)

   2-3 laken

   Dyne (65x80 eller 80x100)

   2-3 dynetrekk

   Lammeskinn

   Babycall

Ut på tur

   Barnevogn

   Regntrekk

   Insektsnett

   Solskjerming til vogn

   Vognpose, avhengig av årstid

   Liten dyne (65x80) og dynetrekk

   Stelleveske

   Ullteppe

   Godkjent babybilstol

   Bilstolpose til vinterbarn

   Solbeskyttelse til bilvindu

   Baksetespeil

   Bæresele/bæresjal

Utstyr til amming og spising

   2-3 amme-bh'er

   2-3 ammetopper

    4-6 ammeinnlegg i ull 

   Engangsammeinnlegg

   Krem til såre brystvorter

   Brystpumpe

   Ammepute

    Tåteflasker (kan være  

greit å ha i tilfelle  

problemer med amming)

    Smokker (kjøp gjerne et par 

typer, babyer kan være litt 

«kresne» på smokker)

   6-10 siklesmekker

BABY

Hva trenger vi til babyen?
Med en liten baby på vei er et ofte stilt spørsmål «hva er det vi egentlig trenger?». Det er mange tips og råd å få, 
men det er viktig å tenke på at det er noe man bør ha og det er andre ting som kan være fint å ha.

Vi har samlet en liste over hva vi tenker man bør ha i hus før babyen kommer. 



Barnas hus kundeklubb  

• 10% rabatt på et kjøp (gjelder ikke Emmaljunga. Varer til ordinær pris)

• 365 dagers åpent kjøp* (med kvittering og ubrukt vare. *Gjelder ikke bilstol)

• Gratis bleiebøtte 

• Medlemstilbud hver måned

• Tilgang på eksklusive kundeevents

• Informasjon om kampanjer, nyheter og salg før alle andre 

 

Send barnashus til 2030 for å melde deg inn,  

eller besøk oss på barnashus.no.

For flere tips, råd og inspirasjon besøk oss gjerne på barnashus.no

MEDLEMS-
TILBUD


