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NÁVOD

1 Šátek DIDYMOS si položte
zezadu kolem pasu tak, aby
jeden z konců šátku byl o  cca.

80-100 cm delší než druhý.

5 Pruh látky, který máte na
prsou, doširoka roztáhněte,
abyste se uj isti l i , že šátek není
překroucený.

4 Oba konce nyní svažte
jednoduchým uzlem (tj . polo-

vinou ambulantního uzlu). Oba
cípy by měly být přibl ižně
stejně dlouhé.

3 …   a zde jej veďte – opět

diagonálně – přes záda zpátky
do pasu.

2 Delší konec šátku si
přehoďte diagonálně přes
rameno na záda  …

6 Dítě si položte na rameno a
nechte je sklouznout do tohoto
pruhu látky až bude sedět na
Vašem boku – jednu jeho nožič-
ku budete mít před břichem,
druhou za zády.

10 Abyste dosáhl i správného
usazení dítěte v šátku, do-
táhněte pevně jeden lem

šátku po druhém; teprve poté
dokončete vázání druhou
polovinou ambulantního uzlu.

9 Šátek na rameni překřižte,
a  to tak, že si lem, který máte
u krku, stáhnete níž na paži .

8 Podle věku dítěte je buď do
šátku zahalte úplně, nebo mu
ponechte ruce venku.

7 Šátek DIDYMOS nyní vytáh-
něte dítěti přes zádíčka a dbej-
te na to, aby část měkkého
nařaseného šátku zůstala
v  podkolenních jamkách dítěte.

KLOKÁNEK NA BOK

11 Pokud jsou cípy šátku stále
příl iš dlouhé, veďte je na druhý
bok a  . . .

12 . . .   svažte je zde ambulan-
tním uzlem. Na tomto obrázku
je vázání zakončeno na pravém
boku.

T I P

> Vyzkoušejte možnost jiného překřížení lemů šátku – lem
nepřetahujte, ale podtáhněte jej pod druhým lemem.
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