Pure Baby Love
Instructie rekbare draagdoek, Pocket Wrap Cross Carry
Geschikt vanaf de geboorte
In het midden van jouw Pure Baby Love draagdoek vind je het label. Dat is tevens
de midden-markering 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.
De losse uiteinden hangen nu over je schouders naar voren. Je haalt deze twee
uiteinden door de horizontale band die over je buik loopt. Trek dan alle banen strak
aan. Belangrijk is dat de doek nu al zo strak als een sluitend T-shirt om je heen zit.
Dan kruis je de doek op navelhoogte. Sla de doek verder om je heen tot je bij het
einde bent en knoop af met een dubbele knoop.
Leg je kindje op je schouder alsof hij/zij moet boeren. Leid dan de beentjes door de
gekruisde banen die van jouw schouders komen. Je kindje komt als het ware op het
kruis te zitten.
Spreid nu eerst de baan uit die het dichtste bij jouw kindje zit. Dit kun je voelen bij de
billen. De baan die het dichtste tegen jouw kindje aan zit spreid je als eerste. Spreid
deze helemaal uit over de rug en van knie tot knie. Daarna herhaal je dit met de
andere kant. Spreid deze ook helemaal uit over de rug en van knie tot knie.
Haal nu de horizontale doekbaan over de beentje heen. Dit is de baan waarmee je
in het allereerste begin mee bent gestart. Je pakt deze eenvoudig onder je oksel en
haalt deze over de beentjes heen.
Dan spreid je deze baan helemaal uit tot in de nek van jouw kindje.
De stof die je onder over hebt, kun je onder de billen tussen jullie in
vouwen.
De banen die over je schouder lopen trek je nu wat naar buiten en
sla/vouw je terug. Zo krijgt je kindje ruimte bij het gezichtje zodat
deze vrij is om te ademen en draagt het nog comfortabeler voor jou.
Het is het fijnste als je kindje zo hoog zit dat je gemakkelijk een
kusje kunt geven. Ben je te hoog of te laag uitgekomen, kruis
dan de volgende keer de doek iets lager of hoger.
Het dragen van je kindje is natuurlijk hartstikke fijn, maar moet
wel veilig zijn. Kijk voor alle veiligheidsadviezen op onze website!

www.purebabylove.nl

Pure Baby Love
Babywearing instruction stretchy sling, Pocket Wrap Cross Carry
Ready to use right after birth
In the middle of your Pure Baby Love wrap you will find a label. This is to mark
the centre of the wrap. Hold this part against your chest. The rest of the fabric
goes under your arms to your back.
Cross the Pure Baby Love wrap on your back. The fabric under your right arm,
needs to be pulled over your left shoulder to the front and vice versa. Try to
cross the wrap neatly. You can prevent the wrap becoming twisted by holding
the upper edge, or top rail of the wrap fabric.
The loose ends are now hanging over your shoulders in front of you. You take
both ends through the horizontal part of the wrap that runs over your belly.
Then tighten the wrap tightly. It is important the wrap is already as tight as
a well fitting T-shirt. Then you cross the wrap at belly button height. Continue
to tie the wrap around you until you reach the end. Make a double knot at the
end.
Place your child on your shoulder as if he / she has to burp. Then guide the
legs through the crossed part of the sling, that comes from your shoulders.
First spread out the part of the fabric closest to your baby. You can feel this at
the buttocks. Spread the fabric all over the back of your baby and from knee
to knee. Then you repeat this with the other side.
Now take the horizontal part of the wrap over the legs of your baby. This is the
part you started with in the very beginning. You grab it easily under your
armpit and pull it over the legs.
Then you spread this part of the fabric all the way to the neck of your
child. You can put the fabric you have left between you and your baby. Fold it
nicely under your baby's buttocks.
Pull out the fabric that runs over your shoulder and now fold this
back. Your child's face need to get visible by doing this and you
make sure your child can breathe freely. It will be even more
comfortable for you wearing your baby
The wrap is knotted correctly when your child sits firmly
against your body and it feels comfortable for you to wear.
See if you can give a kiss on the head of your child; if so
the wrap is tied at the correct height.
Wearing your baby must be safe and comfortable for
you both. Take a look on our website for all safety
recommendations!

www.purebabylove.com

