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M A M A I S A M A R B E T E M E D PA M P E R S

Hurra för alla gravida kvinnor! I en artikelserie i åtta
delar hjälper mama i samarbete med Pampers till att
fixa den perfekta babyshowern. mamas bloggstjärnor
Knivlisa och Frida Fahrman bjuder på sina guldkorn.

shower!

Knivlisas bästa
present, näst efter
sönerna Harry och
Sixten, är
en selfiestick.

Tävla om en
lyxig babyshower
till din väninna

God mat, mys och bebissnack är
Fridas bästa babyshower-recept.

mamas egen humordrottning, Lisa ”Knivlisa”
Eriksson, 35, mamma till Sixten, 4, och Harry,
2,5, kan konsten att verkligen imponera på
babyshowern. Hemligheten enligt henne stavas blöjtårta. Men lekar är också en hit som får
babyshowern att kännas som ett speciellt tillfälle där all uppmärksamhet riktas mot den
blivande mamman. När Knivlisa väntade Harry
var hennes gravida magomkrets i centrum.
– Jag gissade 1 meter. Och kom närmast.
Den var 99 centimeter.
Vilken är annars den viktigaste ingrediensen i en babyshower enligt dig?
– Blöjtårtan! Det finns inget som är så lätt att
göra i förhållande till imponeringsnivån den
genererar. Man rullar bara ihop blöjorna en
och en och drar ett sidenband runt alla för att
bygga ”bottnar” – superkul!
Vilken är bästa babyshower-presenten?
– En selfiestick! Det är OMÖJLIGT att ta en
hyfsat snygg bild på sig själv och en bebis annars. Och det är det enda man försöker med
de första tre månaderna.
Ditt knäppaste babyshower-minne?
– När jag och ett gäng skulle överraska en blivande mor som inte visste vad en babyshower
var. Vi hade gömt
oss och hon fattade
ingenting. Inte varför det var tio människor i hennes hem,
och än mindre varför vi hade med oss
en tårta gjord av
99 cm Harry-mage,
blöjor. Men det blev
100 procent skoj.
fantastiskt!

116 mama

”Snacka om att de gav mig
en ordentlig surprise”
mamas skönhetsredaktör Frida
Fahrman, 35, mamma till Nils, 4,
Min allra
och Line, 9 månader, blev fullkomförsta
fest!
ligt överrumplad när hennes vänner överraskade henne med en
babyshower när hon väntade Nils.
– Jag blir helt rörd bara jag tänker på det,
liksom till MIG, jag!? Vadå!? Jag hade inte
haft en endaste tanke på det. Snacka om
att de gav mig en ordentlig surprise!
Berätta mer, hur var din babyshower?
– I vårt tjejgäng har vi haft som tradition att anordna en vid första barnet.
Alla mina tjejer överraskade mig med
en söndagsbrunch hemma hos en tjejkompis. Jag blev verkligen förvånad,
och hade inte väntat mig det där och då.
Det var massor av god mat, mys och så
lite bebisEn hel
snack förpåse fylld
av härliga
stås.
bebisnödHur såg
vändigheter
– ja tack!
blöjtårtan
ut?
– Vi brukar
inte ha någon
klassisk blöjtårta. Däremot fixar vi en stor korg,
fylld med alltifrån bebiskläder till det man behöver allra mest under första
tiden hemma.

Det här är babyshower

Traditionen kommer från USA där det är populärt att
hålla fester för den blivande mamman och ge presenter
till den kommande bebisen. Att det heter ”shower” är
för att den blivande mamman överöses med presenter.
När bör man arrangera den?
Vanligast är i slutet av graviditeten, efter vecka 30. Om
det är du som ska arrangera en åt din vän, se till så att
du inte planerar den för sent i graviditeten.
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”Det är lätt att imponera
med en blöjtårta”

Har ni världens roligaste
tjejgäng? Är en av er gravid?
Grattis – tillsammans med
mamas bloggare kan ni tävla
om en överraskningsbabyshower för er gravida vän!

