KŘÍŽ S KAPSOU NAVENEK

Věk: od prvních dnů Délka šátku: od velikosti 6
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Tuto variantu úvazu „Kříže s kapsou“ můžete uvázat dříve, než do ní umístíte dítě, a můžete ji také nechat uvázanou
i poté, co z ní dítě vyndáte. To je praktické zejména tehdy, když jste mimo domov.
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• Je tkaný tak, aby se elasticky přizpůsobil dětskému tělíčku a podpíral je
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4 … na prsou je překřižte – jak
pevně nebo jak volně je třeba
šátek zavázat, vyzkoušejte při
prvním vázání (při dalších
vázáních to již poznáte
citem) – a ...

9 … obě nožičky až do
podkolenních jamek pod
vodorovným pruhem látky.

6 Látkový kříž stáhněte trochu
níž.

7 Dítě si opřete o rameno a
podstrčte mu nejdříve
jednu, …
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11 Nakonec roztáhněte i vodorovný pruh přes zádíčka dítěte
a nechte mu přitom trochu nařaseného šátku i v podkolenních jamkách.

12 Velmi malým dětem podepřete hlavičku jedním z pruhů,
aby byla dobře jištěná ze všech
stran.

UPOZ ORNĚNÍ

> Porodní asistentky doporučují velmi neklidným novorozencům
v prvních týdnech života přetáhnout vnější vodorovný pruh látky
až přes nožičky. Novorozenec tím vedle větší opory získá i silnější pocit ohraničení, který je mu tak blízký z matčina bříška.

> Tu a tam se dočtete, že tři pruhy látky mohou páteř dítěte příliš narovnávat. Šátky DIDYMOS jsou ale tkány tak, aby zádíčka dítěte byla
při správném podsazení nožiček vždy trochu zakulacená, a to
nezávisle na tom, jestli je dítě zahaleno v jednom nebo třech pruzích
šátku. Naše tkanina z vysoce kvalitních vláken v osnově i útku je
příčně pružná a přesto stabilní – kvalita, která se moc často nevidí.
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Díky jedinečnému způsobu tkaní je šátek elastický v obou příčných směrech.
Námi vybrané příze zaručují tuto elasticitu i po mnoha praních.
Lemy jsou dvojitě zapošité, aby šátek neztratil tvar ani po delší době
používání.
Zkosené konce usnadňují vázání, vypadají pěkně a představují i délkovou
rezervu .
Šátky je možné prát na 60 stupňů, nebarvené šátky až na
95 stupnů a šátky s příměsí vlny na 30 stupňů.
Díky náročnému zpracování s různou přízí v osnově a
útku zůstane šátek DIDYMOS – i po mnoha praních –
stále elastický a měkký.
Delší strany všech šátků DIDYMOS mají střed označen nášivkou, což usnadňuje vázání některých úvazů.
Na každý šátek DIDYMOS poskytujeme záruku v délce 3 roky.
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• Všechny příze, které používáme, pocházejí z kontrolovaného ekologického
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10 Nyní roztáhněte oba diagonální pruhy látky doširoka přes
zádíčka dítěte a také doširoka
od jedné podkolenní jamky ke
druhé. Nejdříve vnitřní, pak
teprve vnější pruh.
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8 … poté druhou nožičku pod
látkovým křížem a …

5 … cípy za zády svažte
ambulantním uzlem.
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3 Tentokrát prostrčte oba volné
konce šátku pod povoleným
vodorovným pruhem, ...
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2 Volné konce za zády překřižte
a veďte je přes ramena
dopředu.
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1 Zřasený šátek DIDYMOS si
položte vodorovně na břicho
(orientujte se podle nášivky
označující střed). Šátek nesmí
být nikde překroucený.
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stejnoměrně v každém bodě.

13 Všechny tři pruhy látky teď
sahají od jedné podkolenní
jamky ke druhé. Nakonec dítěti
ještě jednou jemně podsaďte
nožičky nahoru, tak jak je
popsáno na straně 4.

14 Pokud chcete dítě z šátku
vyndat, v obráceném pořadí
uvolňujte jednotlivé pruhy látky
jejich stažením ke straně. Dítě
přitom pevně držte.
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zemědělství (kbA Qualität).

Ani surová příze neprošla přípravnými nebo finálními úpravami a je tím
pádem zcela bez škodlivin.
Použité barvy neobsahují těžké kovy, jsou stálé i při kontaktu s potem nebo
se slinami a zcela nezávadné pro pokožku.
Příze i tkaniny jsou pravidelně kontrolovány nezávislými institucemi a také
v Ökotestu jsme pokaždé získali nejlepší ohodnocení („sehr gut“).
Látky nenecháváme tkát v zemích s levnou pracovní silou . Tím jednak
zcela vyloučíme riziko zneužívání dětské práce a také udržujeme pracovní
místa v evropském regionu.

Originální šátky DIDYMOS®
poznáte podle této nášivky se
symbolem matky s dítětem
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