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In het midden van jouw Pure Baby Love draagdoek vind je het label. Dat is tevens de middenmarkering van de doek. Houd deze tegen je borst aan. De rest van de stof gaat onder je armen
door naar je rug.

Met de draagdoek maak je een kruis op je rug. De stof die onder je rechterarm door komt gaat over
je linkerschouder weer naar voren. En andersom. Probeer de stof netjes en recht te kruisen, zodat
je de doek straks mooi aan kunt spannen. Je voorkomt een gedraaide doek door alleen de
bovenrand vast te houden.
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De losse uiteinden hangen nu over je schouders naar voren.
Leg je kindje op je schouder alsof hij/zij moet boeren. Leid dan de beentjes onder
de horizontale doekbaan naar onder tot je kindje met het hoofdje vlak onder jouw kin zit.
Trek de doek over de rug naar boven tot over de schouders en onder de oren. De stof van de
horizontale doekbaan ter hoogte van de billen vouw je onder de billen van je kindje naar boven
toe (tussen jullie buiken in) om een zitje te maken. Ondersteun de billen en bovenbenen tot in de
knieholten met de stof. Belangrijk is dat je kindje in de kikkerhouding zit (knietjes hoger dan de
billen). Let op, bij heel kleine kindjes is het belangrijk de beentjes niet te forceren.

Nu is het tijd om de doek goed aan te spannen. Voor comfortabel dragen adviseren wij om je
draagdoek stap voor stap aan te spannen. Door de doek bij je schouder aan de binnenzijde
(binnenrail) van de doek te pakken en deze naar boven aan te trekken, span je het gedeelte dat in
de nek ligt van je kindje. Dan pak je op je schouder het midden van de doek vast en trek je
eveneens aan naar boven, hiermee span je het midden van de doek aan. Dan pak je de buitenkant
(buitenrail) van de doek over je schouder/-arm en trek je deze ook naar boven, hiermee span je het
gedeelte aan onder de billen van je kindje. Het aanspannen doe je aan beide kanten. Houd de
banen die je net hebt aangespannen goed vast en trek ze langs het lijfje van je kindje naar beneden
over de beentjes en naast de billen, kruis dan de beide doekbanen onder de billen en haal de stof
onder de voetjes van je kindje door naar achteren.
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Knoop de doek op je rug af met een dubbele platte knoop. Als je veel
stof over hebt, kun je ook nog een keer naar voren gaan en daar
afknopen. Als je kindje stevig tegen je aan zit en het comfortabel is
voor jou om te dragen, heb je de draagdoek goed geknoopt. Kijk of je
een kusje op het hoofdje van je kindje kunt geven. Kusjes-hoogte
betekent dat je hoog genoeg hebt geknoopt. Voor extra comfort en
ondersteuning van het hoofdje kun je in de bovenzijde van de doek
een rolletje maken van bijvoorbeeld een spuugdoekje. Dit geeft voor
hele kleine kindjes meer ondersteuning.

Het dragen van je kindje is natuurlijk hartstikke fijn, maar moet wel
veilig zijn. Kijk voor alle veiligheidsadviezen op onze website!

Meer info? www.purebabylove.nl
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