
Tips og tricks til tøj og fodtøj til en skovtrold 
- Husk at tjekke vejrudsigten hver dag :)

• Husk at smøre dit barn ind i solcreme fra morgenstunden og tjek hver aften barnet 
for skovflåter.

• Regntøj og gummistøvler (hvis der kommer regn) 
• Sandaler – helst med lukket tå og gore tex
• Solhat
• På solrige dage, gerne langærmet bluse for at skærme for solen

• Regntøj eller skaltøj (uden seler) evt. ovenpå termotøjet alt efter temperaturen. 
• Skaltøj kan bruges hele året, når man ikke har flyverdragt på. 
• Uanset om der er lovet regn eller ej, vil vi i efteråret gerne have, at børnene møder 

op med regn- eller skalbukser og gummistøvler hver dag da turen til hytten går 
over vådt græs fra morgenstunden. ELLER med et par gode gore tex-sko på, evt. 
med i tasken.
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Overgangen mellem efterår og vinter

• Tænk i ”lag på lag”. Flere tynde lag er godt til at holde varmen
• Flyverdragt: Når der er lovet under 10 grader kl. 10 om formiddagen

• Uldsokker
• Uld- eller ski/termoundertøj inderst til de rigtig kolde dage
• Tyk uld- eller fleecetrøje
• Flyverdragt, gerne så slidstærk og vandtæt som muligt. Husk en ekstra, så der er 

én at skifte til, hvis det har været en meget våd dag. (ekstra-flyverdragten må 
gerne være arvet/brugt)

• Termostøvler til våde dage
• Vinterstøvler (goretex med velcrolukning) 
• Elefanthue af enten uld eller fleece, der sidder godt på hovedet og ikke ryger ned i 

øjnene
• Luffer med langt skaft m. elastik. Køb gerne flere (det er let at miste en vante i 

skoven)

Ekstra om tøj

Vi har erfaring for at: flyverdragt fungerer bedre end todelte sæt, at regn- og skalbukser 
skal være uden seler, at gamacher og strømper er bedre end strømpebukser samt at 
blebørn skal have underbukser og ikke bodystocking på. Ingen lange snore i tøjet, ingen 
halstørklæder og ingen fingervanter (med mindre barnet selv kan tage dem på)

Husk desuden at sætte navn i tøjet :) 

VINTER



I Hørhaven og i Klostergade har alle børn en kasse til skiftetøj. Her skal være:

• 2 par strømper
• 2 par underbukser
• undertrøje, bluse, bukser,
• hjemmesko
• et par ekstra gummistøvler i hytten og et sæt overtøj

Når der kommer vådt eller snavset tøj med hjem, skal nyt medbringes i en plastikpose 
med navn på den følgende dag. Posen lægges i ”den sorte kurv” i Klostergade og 
efterfølgende lægger vi skiftetøjet på plads i hytten.

Har man brug for at vide, hvad barnet har i hytten, tjekker personalet det gerne. Dette 
kan I bare skrive ud for jeres barns navn på afkrydsningssedlen. 

Inspiration til mærker, som Skovtrolden har gode erfaringer med:

• Skaltøj: Pomp de Lux og Didriksons
• Flyverdragter: Isbjörn, Didriksons, Reima og H&M (bedst i test sidste år)
• Vinterstøvler: Ecco og Viking
• Uldundertøj kan ofte fås billigt og i fin kvalitet i Føtex og Coop 


