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NÁVOD

1 Šátek DIDYMOS si opět
přehoďte přes rameno (nášivku
označující střed budete mít na
rameni). Oba konce šátku
nechte volně splývat.

5 Dítě nyní usaďte do vytvo-
řeného látkového kříže, tj .
jednou rukou je přidržujte
opřené o Vaše rameno a
volnou rukou mu prostrčte
nejdříve jednu   …

4 …   svažte ambulantním nebo
posuvným uzlem.

2 Konce šátku na protějším
boku překřižte (přední pruh
šátku veďte pod zadním
pruhem).

6 …   a pak druhou nožičku
mezi pruhy látkového kříže.

10 …   takže dítě bude v šátku
na Vašem boku těsně přiléhat

k  Vašemu tělu v  anatomicky
správné abdukčně flekční
poloze.

9 Nakonec šátek na rameni
překřižte, a  to tak, že si lem,
který máte u krku, stáhnete níž
na paži ,   …

8 …   a poté vnější pruh látky.
Oba pruhy látky musí sahat od
jedné podkolenní jamky ke

druhé. Dítě po celou dobu
pevně přidržujte.

7 Šátek nyní roztáhněte přes
zádíčka dítěte  – nejdříve

vnitřní  …

3 Veďte je kolem pasu na druhý
bok a zde je  . . .

KŘÍŽ NA BOK Věk: přibližně dvanáct týdnů Délka šátku: od velikosti 3

Vyzkoušejte si, který z možných způsobů vázání na  bok Vám a Vašemu dítěti nejlépe vyhovuje a především, se kterým se
Vy sami cítíte nejpohodlněji. Správné polohy nožiček dítěte docílíte s  kterýmkoliv z nich.

ALTE RNAT I VA : D i d yS l i n g ®

Někdy je třeba šátek uvázat velmi rychle. S naším novým DidySlingem to jde raz dva. Provlečte volný
konec šátku kroužky na protějším konci. Vzniklou smyčku si přehoďte přes sebe, jedním tahem si
nastavte utažení kapsy, vložte do kapsy dítě, jednotlivé prameny šátku dotáhněte a – hotovo.

Šátek s kroužky sice není tak variabilní jako klasický šátek na nošení dětí, ale i s ním můžete nosit dítě
na břiše, na boku i na zádech. Osvědčená a certifikovaná biobavlna, ze které jsou tkané všechny šátky
DIDYMOS, Vám zaručuje nejvyšší bezpečnost a pohodlí při nošení.

DidySlingy jsou šité v německém Ludwigsburgu ze všech vzorů naší nabídky.

http://www.didymos.cz/didysling
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