DidyTai®

Mave-mod-mave fra nyfødt.

Hoftebæring når dit barn
har god hovedkontrol.

Rygbæring fra omkring 6
måneder.

Skuldertropperne bredes
ud og giver optimal
vægtfordeling

Indstillelig i bredden
siddefladen kan tilpasses
barnets størrelse

Hovedstøtte til et lille eller
sovende barn

Med DIDYMOS får du altid et produkt som er kendetegnet ved
At være vævet efter en særlig teknik, som gør, at VikleTai’en støtter barnets krop jævnt
overalt. Vævningen giver en indbygget elasticitet.
At selv ikke lang tids brug får VikleTai’en til at gå ud af form eller blive slidt.
At VikleTai’ens kanter har dobbeltsøm, således stoffet bevarer sin oprindelige form selv
efter længerevarende brug.
At de anvendte farver er giftfri, fri for tungmetaller og helt uden allergirisiko for barnet
såvel som voksen.
At stoffet ikke bearbejdes hverken før eller efter fremstillingen.
At glidemidler eller anden overfladebehandling ikke anvendes i væveprocessen.
At den anvendte økologiske bomuld er fri for giftige kemikalier som insekticider og
nedvisningsmidler – forekomst af sådanne pesticidrester testes rutinemæssigt.
At der udelukkende anvendes lang-fibret bomuld.
At VikleTai’en kan vaskes ved 60 eller 95 ºC
At den luksuriøse og komplekse fremstillingsproces er din garanti for at VikleTai’en altid
fremstår blød og elastisk, selv efter mange gange maskinvask.
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ALDER
DidyTai fra nyfødt til
str. 86 (ca. 1½ år)
MATERIALE
100 % økologisk
bomuld
BÆRESTILLINGER
Mave-mod-mave
Hoftebæring
Rygbæring
AT FREMHÆVE
Justerbar siddeflade
Hovedstøtte
FREMSTILLET I
TYSKLAND

Mave-mod-mave

Tag DidyTai op, så de
længste stropper vender
opad.
Læg DidyTai omkring livet,
hængende ned foran dig
som et forklæde med de
længste stropper nedad…

... og bind en dobbeltknude
af de korte stropper på
ryggen.

Tag dit barn i favnen og hold
det ind mod din mave...

... før bærestykket opad
langs barnets ryg og læg de
lange stropper over
skuldrene.

Med en hånd på ryggen
trækker du en strop
diagonalt over din ryg og
fører den frem foran
kroppen. Vær opmærksom
på at stroppen ikke snor sig,
men ligger glat ind imod din
ryg.

… derefter gør du det
tilsvarende med den anden
strop, således de to stropper
nu krydser hinanden på
ryggen.

Træk de to stropper stramt
fra ryggen og om foran
kroppen, ...

… kryds de to stropper under
barnets bagdel og …

… før stropperne ind mellem
dig og barnets ben tilbage
mod ryggen...

... hvor du binder de to
stropper sammen med en
dobbeltknude.

Klar!
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Rygbæring

Bind DidyTai omkring
livet med en
dobbeltknude på de korte
stropper, således
bærestykket hænger ned
over din bagdel

Tag dit barn op på hoften
og...

... skub det ind under din
arm om på ryggen, mens
du bøjer dig forover.

... og før de lange
stropper over dine
skuldre til de kommer om
foran dig.

Hold de to stropper fast
og stram dem så tilpas
meget, at dit barn
kommer til at sidde helt
ind til din ryg, således du
kan rette dig op igen.

Før de to stropper stramt
tilbage til ...

... kryds de to stropper
lige omkring barnets
bagdel og ...

... før stropperne ind
mellem dig og barnets
ben tilbage mod fronten...

... hvor du binder
stropperne sammen med
en dobbeltknude.

Grib de lange stropper og
før dem opad, således
bærestykket lægger sig
omkring dit barns ryg …

*

... ryggen, ...

**

* Du kan vælge at sætte dit barn på ryggen som det passer dig bedst

** Du kan lade stropperne krydse foran dig for større aflastning
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Klar!

Hoftebæring

Bind DidyTai omkring livet
med en dobbeltknude på
de korte stropper...

... bærestykket skal
denne gang hænge ned
over dit ene lår.

Placer dit barn på hoften
og før bærestykket op
omkring barnets ryg.

Før den lange strop som
vender foran dig over den
modsatte skulder og lad
den hænge løst ned bag
dig.

Derefter fører du den
lange strop, som vender
bagud ...

... diagonalt over din ryg
og lad den føre op over
samme skulder som før til
stroppen kommer om
foran igen.

Sørg for at holde denne
strop stramt.

Så rækker du bagud med
den modsatte hånd og
griber den strop, som
fortsat hænger løst over
din skulder...
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... og binder de to
stropper sammen med en
dobbeltknude under
barnets bagdel.

Fold stropperne ud over
din skulder og lidt ned
over din arm for at få en
bedre vægtfordeling.
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