KARIKÁS KENDŐ
használati útmutató

Gremese® Karikás Kendő

A helyes babahordozás fontosabb szabályai

Stílusos, praktikus és funkcionális hordozó újszülött kortól. Ha gyorsan kell egy hordozó, a karikás a
legjobb megoldás. Két karikával fokozatosan és egyszerűen a babádra állíthatod. Egy rétegű, szellős és
kis helyen elfér.

Amire figyelned kell a biztonságos hordozáshoz
1.

Ügyelj arra, hogy megfelelően támaszd meg a csípőövet, a baba lába legyen „M” (terpesz
guggoló) lábtartásban.

2.

A hordozó érjen térdhajlattól térdhajlatig, ekkor megfelelő a baba alátámasztása.

3.

A baba álla alatt legyen két ujjnyi szabad hely az akadálytalan levegővétel miatt, tehát ne
rogyjon bele a kendőbe.

Az elöl hordozás súlyhatára 5-7 kg. Amikor babád
eléri ezt a súlyt, az számodra már megterhelő lehet.
Ettől a határtól el lehet térni, hordozhatsz nagyobb
súlyú babát is elöl, de ha fájdalmaid vannak – illetve azt megelőzendő -, tedd a babádat rövid távon
csípőre, (más eszközben) hátra.

4.

Az elöl hordozás során olyan magasra kösd a babádat, hogy egy puszit tudj adni a buksijára.

5.

Kellően szorosan kösd magadra, tehát ha hajolsz, a babád ne mozduljon el külön tőled. Ne
legyen számodra fojtó érzés, nem kell kényelmetlenül lenned, de ha úgy érzed, hogy mindenféle
gond nélkül tudod még a kendőt szorosabbra venni, akkor húzz, állíts rajta.

Mire figyelj csípőn hordozásnál?

6.

Az egyoldalú statikus terhelés megerőltető lehet
egy idő után számodra, így figyelj magadra, és ha
kell, váltogasd az oldalakat.

Elsődleges és legegészségesebb hordozási forma a függőleges. De ha kényelmes neked az,
hogy a baba félig ülő pozícióban van (nem fekve!), akkor hordozd úgy. A lényeg, hogy kényelmes
legyen mindkettőtök számára, és a baba feje magasabban legyen, mint a feneke.

7.

Hogyan kezeld és tartsd tisztán
karikás kendőd?

A kifelé fordított hordozás nem tartozik az egészséges helyzetek közé, így a babád mindig
befelé, feléd nézzen. Ha már nagyon kíváncsi, forgolódik, kötheted a picit a csípődre.

8.

Az újszülött pontról pontra legyen megtámasztva, a háta „C” alakban görbüljön. Fejét nem
tartó babád tarkóig/fülközépig támaszd meg a hordozóval.

9.

Kb. 4 hónapos kortól a babádat minimum a válláig támassz meg a hordozóval. Ez a minimum határ, ettől természetesen el lehet térni (pl. fél évest is megtámaszthatsz tarkóig).

Mettől meddig tudod Gremese karikásban hordozni a babádat?
Újszülött kortól addig, ameddig elbírod őt, elöl és
csípőn.

Mire figyelj elöl hordozásnál?

A karikás kendőt 30 fokon, kímélő programmal, folyékony mosószerrel és ecetes öblítéssel mosd. Az
ecet minden mosószert kiszed az anyagból, védi a
színeket, a mosógéped, és a kendő nem fog csúszni. A karikákra húzz zoknit, a kendőt pedig tedd
mosózsákba.

10. Ha nagyobbacska babád a felsőtestét már szépen tartja és szeretné kitenni a kezeit, akkor
hónaljig megtámasztva ezt meg tudod oldani.

Hagy osszam meg veled az örömöt! Harmadik gyermekem is
Gremesében kezdte a hordozást. Egyeske mei-taiban, olyan 4-5
hónaposan. Ketteske kb. egy hónaposan karikásban.
Hármaska ma lesz kéthetes, minden nap alszik anyán egy nagyot.
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Karikás kendő megkötése

1. Fogd a karikát a válladhoz, a másik kezeddel a felső
szegéssel kezdve szedd fel az anyagot a tenyeredbe.

5. A ráncok egymás mellett
legyenek, ne egymáson. Tedd
a karikát a vállcsúcsodra, és
jöhet a baba.

2. Az anyag csavarodása
nélkül
fűzd át a kendőt a két karikán.

6. Vedd a karikával ellentétes válladra a babád - a
fejeddel is tudod támasztani -, majd csúsztasd be őt a
kendőbe. Az anyag a popsija alatt legyen.

3.Nyisd szét a karikákat, majd bújtasd át
a kendőt az alsó karikán.

7. A kendő térdhajlattól térdhajlatig érjen, a felső szegést kb. a tarkóig húzd fel. A kendő magasságát a
baba életkora befolyásolja.

4. Told ki az anyagot a karikákból,
és az egyik szegéstől elindulva rendezd el egyenletesen az anyagot a
másik szegésig.

8. A felesleges anyagot húzd be a
popsinál a baba és a tested közé. A
baba hátán az anyag sima legyen,
lábacskái vegyék fel az „M” alakot.

Karikás kendő megkötése

9. A felső szegéstől indulva az alsó szegésig
sávonként húzd feszesre az anyagot.
Abba az irányba húzd, amerről az anyag érkezik.

Kötésbefejezések: ha zavar a lelógó kendőszár,
csavard össze, és tedd a baba tarkójához, vagy vezesd el
az összecsavart anyagot a popsija alatt.
Kellemes hordozást!

Ha kiveszed a babád, emeld
fel őt a popsijánál fogva, majd
a felső karikát megemelve
tudod lazítani a kendőt.

További hordozóink újszülött kortól

Rugalmas hordozókendő

Állítható Baby Tai

Hordozóink 3-5 hónapos kortól

Mei Tai

Csatos hordozó
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