
Věk: čtyři až pět měsíců (dobré držení hlavičky)
Délka šátku: od velikosti 6
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1 Pol ožte si jednu nohu na

podnožku, tak abyste měl i

mezi stehnem a l ýtkem pravý

úhel .

5 Při tom se předkloňte.

J ednou rukou dítě stál e pevně

přidržujte.

4 … pod rukou si je i se šátkem

posuňte na záda.

3 Chyťte dítě pod zadečkem a…2 Střed šátku pol ožte dítěti na

záda a posaďte si je i se šát-

kem na nohu.

6 Spodní lem šátku stáhněte

nyní pod zadeček dítěte a až

do jeho podkolenních jamek.

Zůstaňte v předkl onu, záda

mějte cel ou dobu rovná.

10 Zde tento konec šátku

pevně držte a tou samou rukou

zároveň pevně přidržujte dítě.

Potom proveďte to samé

i   s  druhým koncem šátku.

9 … přehoďte si nejdříve jeden

konec přes jedno rameno na

záda.

8 Konce šátku svažte na prsou

polovinou obyčejného nebo

ambul antního uzlu a…

7 Oba pruhy šátku držte

prosím stál e napjaté.

11 Oba pruhy šátku ještě

jednou utáhněte, …

15 Pokud dítě chcete ještě

více zahal i t, můžete (si nechat)

roztáhnout oba diagonální

pruhy.

14 Dítě teď sedí v šátku

DIDYMOS na Vaši ch zádech

bezpečně a se správně

podsazenýma noži čkama.

13 Na zbyl ých cípech šátku

uvažte dvoj i tý uzel .

12 … překři žte je pod zadeč-

kem dítěte a veďte pod jeho

podsazenýma nožičkama

zpátky na bři cho.

KŘÍŽ S KAPSOU NA ZÁDA
Tento úvaz je velmi pohodlný a stejně tak bezpečný jako všechny ostatní, ale vyžaduje trochu cviku. Važte jej proto
alespoň ze začátku ve dvou, zejména tehdy, když chcete nakonec roztáhnout oba diagonální pruhy. Dítě by ale mělo být
schopné jistě držet hlavičku.
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