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TEST

mødre-
gruppens

FavoriT

REn noSTalgi
êêêêêê 
RÄTT START 
mumitrold-tæppe, 676 kr. på Lirumlarumleg.dk 

FØRSTEHÅNDSINDTRYK Aaah, se lige de blide 
beige og lyseblå farver. Her er der tænkt mere 
på, hvad der passer ind i et moderne hjem – 
tak for det! Tæppet i et velour-lignende materi-
ale er tykt og blødt, hvilket signalerer kvalitet.  

TILBEHØR Her er nok at gå på opdagelse i: 
fem tøjdyr med rangler, en blomst med spejl 
og pibelyd, en knitrende sommerfugl og ikke 
mindst: to mumitrold-hoveder med raslelyd, 
fra ‘gamle dage’. Den tykke kant giver en for-
nemmelse af, at baby ikke ruller ud på gulvet.

LEGEVÆRDI Babyerne har en fest! De søde 
tøjdyr og spejlene engagerer de små til at okse 
rundt på tæppet. Tøjdyrene hænger desuden i 
perfekt afstand til, at babyerne kan øve sig i at 
række ud og tage fat i ting. 

PRISEN VÆRD? Absolut! En perfekt løsning, 
hvis du sætter du pris på, at din baby stimule-
res. Der er timevis af leg i det tæppe! 

MEd TagS og RingE
êêêêêê
TAGGIES  
Bug & Hugs, 599 kr. på maxilegetoj.dk 

FØRSTEHÅNDSINDTRYK Glade farver og 
mønst re, som er tilpas afdæmpede til, at mor 
kan leve med tæppet i stuen.

TILBEHØR Her spilles der på de mindstes for-
kærlighed for ‘tags’ – altså påsyede mærker, 
som vi kender dem fra tøjet – som er spredt 
med løs hånd udover tæppet. Hovedattraktio-
nen er den store kålorm, som kan spille seks 
melodier. Rart med et reelt stykke legetøj! På 
minussiden virker buerne en smule ustabile, 
og tæppet er lidt lille, kun 76 x 96cm.

LEGEVÆRDI Babyerne sætter straks gummerne 
i plastik-ringene og gumler på livet løs. Til 
gengæld har de mange ‘tags’ ikke den store 
interesse. Heldgvis kan de bruges til at flytte 
rundt på legetøjet til glæde for babys motorik.  

PRISEN VÆRD? Ja, de små er glade – ikke 
mindst for, at der er lyd i. Det trækker dog ned, 
at tæppet er til den lille side og virker ustabilt.  

SiMpElT og godT 
êêêêêê 
PLAYGRO   
giggle beach playgym, 400 kr. på Kaereboern.dk 

FØRSTEHÅNDSINDTRYK Et fikst, lille tæppe 
i en smart plastpose med håndtag, som nemt 
kan smides under barnevognen, når familien 
skal ud. Farverigt, ja, men det er til at leve med.

TILBEHØR Tæppet er supernemt at slå ud, bøj-
len er i en god højde, og den sidder godt fast. 
Samtidig er den fleksibel, så de små kan hive i 
legetøjet, uden at tæppet og bøjlen går fra hin-
anden. En knitrefisk og syninger i tæppet giver 
niveau forskelle, så baby kan føle de tingene. 
Under laget er tyndt, så der skal et tæppe under. 

LEGEVÆRDI ‘Se, en glad sol’, synes babyerne 
at tænke. De glade ansigter vækker i hvert 
fald grin. Mor smiler! Der er dog ikke de store 
muligheder for, at legen kan udvikles, så med 
tiden kan tæppet blive en smule ensidigt. 

PRISEN VÆRD? Jeps. Det er et fint og funktio-
nelt tæppe. En her-og-nu-model, ja, men pris-
mæssigt ligger det jo også i den lave ende. 

nEMT aT SaMlE 
êêêêêê
TINYLOVE 
my nature pals, 599 kr. på Tojbamsen.dk 

FØRSTEHÅNDSINDTRYK Designet er lidt 70’er-
agtigt med de brune, orange og grønne farver 
og den ovale form. Stoffet virker en smule 
tyndt og glat. Er det mon rart at ligge på? 

TILBEHØR Baby får både musik, knitrelyde, 
raslelegetøj og spejl. En smart detalje er, at 
tæppet sættes sammen og skilles ad med tryk-
knapper. Buerne har en god højde, og der er 
kroge til, så du let kan flytte legetøjet rundt, så 
baby kan nå det uden at få det i hovedet.

LEGEVÆRDI Der sker en masse her – det er 
sjovt, synes babyerne! Legetøjet har en god, 
praktisk størrelse, som små hænder nemt kan 
få fat på og putte i munden. To stofstykker 
med knitrende lyde, som er syet ind i tæppet, 
bliver også undersøgt grundigt. 

PRISEN VÆRD? Et klassisk aktivitetstæppe 
med god underholdningsværdi. Designet 
kunne være pænere, men alt i alt er det o.k. 

paSSER Til flERE aldRE
êêêêêê
LAMAZE 
play house gym, 749 kr. på Legeakademiet.dk

FØRSTEHÅNDSINDTRYK Der er knald på far-
verne! Men det er jo også kendetegnet for dette 
mærke, som signalerer kvalitet. Figurerne er 
søde, men øv – de lugter en smule syntetisk.

TILBEHØR Dukker, spejl, små knitrende rang-
ler og en sol, der kan spille musik, lyse og 
blinke. Der er nok at gå i krig med! Tæppet er 
en tre-i-en-løsning: Til de mindste kan siderne 
slås op, så mini kan ligge under buen. De lidt 
større kan bruge tæppet uden buen, og endelig 
kan det foldes sammen som et lille dukkehus.

LEGEVÆRDI Spejlet fanger an, og dukkerne bli-
ver studeret, men der går ikke lang tid, før util-
fredse klynk melder sig. Måske er det lugten – 
eller forvirring over, at der sker for meget?  

PRISEN VÆRD? Babyerne er ikke synderligt 
interesserede, og set i det lys er tæppet dyrt. 
Men der er mulighed for udvikling i de mange 
funktioner, så karaktereren ender på middel. 

Legetæpper

RETRo-TæppE
êêêêêê
BLUE BOX B-KIDS
play with me gym, 749 kr. på sundleg.dk 

FØRSTEHÅNDSINDTRYK Hvis du er til retro-
farver som brun og orange, får du fuld valuta 
her! Materialet føles rart og ikke så syntetisk.

TILBEHØR Tæppet er simpelt med et raslende 
spejl, en abe med rangle, gummiringe – und 
nichts weiter!  Siderne kan foldes op, så der 
er noget at kigge på, når mavemusklerne skal 
trænes. Fint til de mindste, men tæppet bliver 
indsnævrende for en aktiv krabat på et halvt år. 

LEGEVÆRDI Babyerne bliver sluppet løs på 
tæppet, og hvad sker der? Der bliver snakket 
med spejlet, hevet i aben, rullet fra side til side 
– hele molevitten bliver angrebet med stor en-
tusiasme. Legetøjet sidder dog ikke så godt fast, 
så hurtigt ligger det uden for tæppen. Men at 
tage det af har vel også underholdningsværdi? 

PRISEN VÆRD? Mødrene er skeptiske, fordi 
babyerne selv kan ribbe tæppet for legetøj, men 
babyerne – de er meget begejstrede! 

Baby i favnen er dejligt, ja. Men indimellem drømmer 
vi alle om bare fem minutter med to arme fri! Mødre-
gruppen er gået på jagt efter aktivitetstæppet, der gør 
alenetiden til en fest for din baby. Og for dig! 
 
TEKST ELINE HOLM FOTO MARIA SATTRUP Og PR 

Mødregruppen tester
Legetæpper er sjove, men 
mor er bedst! Øverst fra ven-
stre: Natalie med Benedicte, 
Nanna med Karl Christian 
og Thea med Benedikte.
Nederst fra venstre: Line 
med Valdemar, Cecilie med 
Sofus og Lise med Carl.


