
Karikás kendő
használati útmutató



Ez az útmutató bemutatja a 
karikás hordozókendő használatát, 
felhívja a figyelmed néhány fontos 
biztonsági szabályra és segít 
abban, hogyan tarthatod karban 
hordozódat. 

Mielőtt használni kezded a karikás kendőt, nézd át figyelmesen a használati 
útmutatót és az oktatóvideókat, így könnyedén megy majd, amikor saját babád-
dal használod. Ha segítségre van szükséged, keress fel bennünket vagy egy 
hordozási tanácsadót!

FONTOS!
- A karikás hordozókendő segít az újszülöttek számára anatómiailag megfelelő, 
ún. fiziológiás tartás kivitelezésében (a baba combjai enyhe terpeszben nyílnak, 
térdei köldökmagasságban vannak, miközben a kendő a teljes törzsét koponyáig 
és térdhajlattól térdhajlatig megtámasztja) és később is mozgásfejlődésének 
megfelelő, optimális testtartásban hordozhatod benne gyermeked. 

- Ne használd a karikás kendőt sportolás (futás, kerékpározás, hegymászás, 
stb.) és vezetés közben. Autóban nem helyettesíti a biztonsági gyermekülést! 

- A karikás kendőt csak függőleges testtartásban használva ajánljuk. Babád 
egészsége és biztonsága, légútjainak szabadsága érdekében ne hordozz 
fektetve! 

- A babát olyan magasságban helyezd el a testeden, hogy mindkettőtök feje 
szabadon mozoghasson és igény szerint a mellkasodra tudja hajtani a fejét! 

- A baba hasa mindig a te testeddel érintkezzen, akár elöl, akár csípőn hordozod. 
Kifelé fordítva sem az optimális testtartást nem tudod kivitelezni, sem babádat 
megóvni a nem kívánt ingerektől.  

- Babád mindig viseljen ruhát a kendővel érintkező testrészein, különös tekintet-
tel a térdhajlatokra.  

- A kendő akkor támaszt megfelelően, ha sávonként feszesre húzod és a babád 
törzse mozgás hatására sem távolodik el a Tiedtől.

- Akár elöl, akár csípőn hordozol, váltogasd rendszeresen hordozós oldalad az 
egyenletes terhelés érdekében.

- Az első pár alkalom során előfordulhat, hogy babád nyűgösebb, nem találja 
még a helyét a kendőben, ám ez természetes, főleg, ha te is bizonytalannak 
érzed magad. Érdemes először azt ellenőrizni, hogy az alapvető szükségletei 
kielégítettek-e (éhség, pelenka, ruházat, stb.).  

- Mindaddig tartsd a babád súlyát, amíg nem tartja őt stabilan a kendő, illetve 
levételnél is tartsd babád, miután kilazítottad a karikákból az anyagot. 

biztonság &
kezelés

A használati útmutatót 
több nyelven is 
megtalálod.

www.liliputi.com/carrier-instructions



A hordozó megkötésénél és hordozás közben rendszeresen ellenőrizd: 

- Gyermeked biztonságban helyezkedik el a hordozóban, a leírtak szerinti pozíciókban. 

- Legalább 2 ujjad a babád mellkasa, illetve álla közé tudod helyezni. 

- Gyermeked orra és szája szabadon van.  

- Babád normálisan lélegzik. Vedd ki vagy helyezd őt más pozícióba, amennyiben a normálistól eltérően lélegzik

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a hordozó helytelen használata során bekövetkező károkért/  
sérülésekért. Vigyázz gyermeked épségére és kényelmére, az ő biztonsága a Te felelősséged!

Súly- és korhatár 
Babád születése pillanatától a hordozós kor végéig (akár 20 kg-ig) is használhatod. Koraszülött babák 
hordozására is alkalmas, ám ez esetben kérd szakértő hordozási tanácsadó segítségét! Ügyelj arra, hogy 
babád 6-7 kg-os súlyát követően csak alkalmanként hordozz elöl, illetve gátizmaid védelme érdekében 
hordozott babáddal inkább guggolj hajolás helyett, valamint válts csípő- vagy háti hordozásra! 

Mosási útmutató
A karikás hordozókendőt állapotának és élettartamának megőrzése érdekében mindig mosózsák-
ban mosd, a karikákra húzz egy zoknit mosás előtt! A kendő gépben 30 fokon, öblítő nélkül, folyékony 
mosószerrel mosható, alacsony fordulatszámon centrifugázható is. Szárítógépbe ne tedd! 

Köszönjük Gerhát Petrának (ClauWi speciális hordozási tanácsadó) és Hornyák Mariannak (School of Babywearing és  
Slingababy hordozási tanácsadó) a szakmai segítséget!

Kérdésed van?  

Hívj minket (+36 1 631 6519) vagy írj nekünk (info@liliputi.hu)!
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elso lépések



1. Fogd meg a karikákat és tedd az egyik 
vállcsúcsodra úgy, hogy a kendő többi 
része a hátadon fusson keresztbe a csípőd 
irányába. (A saját tested egészsége szem-
pontjából jó, ha rendszeresen váltogatod a 
hordozós oldalad.)

4. Hagyj akkora bugyrot, hogy a 
kendő öble a válladtól az ellenkező oldali 
csípőcsontodig érjen, majd az alsó karikán 
bújtasd át a kendőköteget.

2. A szabad kezeddel nyúlj át a kendő 
alsó szegéséhez és emeld azt fel. (Ezzel a 
csavarással teszed lehetővé, hogy a babád 
teste körül szimmetrikusan futhasson a 
kendő a tökéletes tartás érdekében.)

5. Keresd meg a kendő felső szegését 
a karikák mindkét oldalán és igazítsd 
egymáshoz, majd sávonként sorban 
a kendő egész szélességét rendezd el 
mellette, úgy, hogy sehol ne fedje magát 
az anyag. Erre azért van szükség, hogy 
később is sávonként tudd mozgatni az 
anyagot.

3. Gyűjtsd össze a kendőt sávonként a 
szabad kezedbe, majd dugd át mindkét 
karikán alulról felfelé. 

6. Helyezd a karikát a vállcsúcsodra, 
vezesd végig a kezed a kendő felső sze-
gésén, hogy a kendő vízszintesen fusson a 
lapockádig. Vezesd végig és igazítsd be az 
alsó szegést is. 
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elöl hordozás
A karikás kendőt elöl hordozva 
újszülött kortól használhatod. 
Ügyelj arra, hogy babád 6-7 
kg-os súlyát követően csak 
alkalmanként hordozz elöl saját 
tested megóvás érdekében. 

Nézd meg a

Videót

www.liliputi.com/instructional-videos



1. Emeld a szabad válladra a babádat. 
Miközben a hátát és - szükség esetén a 
fejét - stabilan megtámasztod, a szabad 
kezeddel nyúlj be a bugyor alá, és a 
baba bokáit összefogva engedd bele a 
kendőkötegbe. A baba a tested középvon-
alába kerüljön.

4. A hátad mögül a baba feneke alatt a 
karikákig vezesd előre a laza, felesleges 
kendőanyagot, majd a lelógó kendőszár 
segítségével húzd át a karikákon. (Ez segít 
abban, hogy a kendő alsó harmada, mely 
jelenleg a babád térdhajlatai között van, 
feszessé váljon, s megtartsa a babádat a 
terpesztett-guggoló testtartásban.)

2. Igazítsd el a babát magadon, a lábai 
enyhe terpeszben legyenek, a térdei a 
saját köldöke magasságában, majd húzd 
fel a hátára a kendőanyagot, úgy, hogy a 
válláig támassza a babát. Támaszd meg 
a baba testét, majd a szabad kezeddel 
vezesd előre a lazaságot a karikák mellé.

5. Húzd sávonként feszesre a kendőt a 
baba körül. A felső szegéssel kezdd, és 
néhány centiméterenként fokozatosan 
haladj lefelé, sugár irányban. (Segít, ha 
egy képzeletbeli nap sugarainak a vonalát 
követed.) 

3. Húzd át a karikán a lazaságot, a lelógó 
kendőszár felső szegésénél egy határozott, 
vízszintes mozdulattal! (Ez segít abban, 
hogy a kendő felső része megtámassza 
addig is a babádat, míg azt sávonként 
feszesre húzod.)

6. Ellenőrizd a felső szegés feszességét 
(ha lazábbnak találod, a hónod alól előre 
vezetve áthúzhatod a karikán) illetve a 
baba testtartását és lábtartását. Igazítsd a 
lábszárakat párhuzamosra.
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csípon hordozás
A karikás kendőt csípőn hordozva 
újszülött kortól a hordozós kor 
végéig használhatod. 

Nézd meg a

Videót

www.liliputi.com/instructional-videos



1. Emeld a szabad válladra a babádat. 
Miközben a hátát és - szükség esetén a 
fejét - stabilan megtámasztod, a szabad 
kezeddel nyúlj be a bugyor alá, és a 
baba bokáit összefogva engedd bele 
a kendőkötegbe. A baba gerincvonala 
egy vonalban legyen a medencecsont 
csúcsával.

4. A hátad mögül a baba feneke alatt a 
karikákig vezesd előre a laza, felesleges 
kendőanyagot, majd a lelógó kendőszár 
segítségével húzd át a karikákon. (Ez segít 
abban, hogy a kendő alsó harmada, mely 
jelenleg a babád térdhajlatai között van, 
feszessé váljon, s megtartsa a babádat.)

2. Igazítsd el a babát magadon, a lábai 
enyhe terpeszben öleljék át a csípődet, 
a térdei a saját köldöke magasságában 
legyenek, majd húzd fel a hátára a 
kendőanyagot, úgy, hogy a válláig 
támassza a babád. Ha már stabilan tartja 
a törzsét, elég a baba hónaljáig húzni 
a kendőanyagot, s kezeit azon kívül 
hagyhatod. 

5. Húzd sávonként feszesre a kendőt a 
baba körül. A felső szegéssel kezdd, és 
néhány centiméterenként fokozatosan 
haladj lefelé, sugár irányban. (Segít, ha 
egy képzeletbeli nap sugarainak a vonalát 
követed.)

3. Támaszd meg a baba testét, majd a 
szabad kezeddel vezesd előre a lazaságot 
a karikák mellé. Húzd át a karikán a 
lazaságot, a lelógó kendőszár felső 
szegésénél egy határozott, vízszintes 
mozdulattal! (Ez segít abban, hogy a 
kendő felső része megtámassza addig is 
a babádat, míg azt sávonként feszesre 
húzod.)

6. Ellenőrizd a felső szegés 
feszességét (ha lazábbnak találod, a 
hónod alól előre vezetve áthúzhatod 
a karikán) illetve a baba testtartását 
és lábtartását. Igazítsd a lábszárakat 
párhuzamosra. 
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kiegészítok

csatos hordozó
lili-tai
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szövött kendo

Liliputi® hordozókból sosem elég! Próbáld ki babád életkorától, súlyától és  mozgásfe-
jlődésétől függően további hordozóinkat! 

rugalmas kendo

további hordozók

Hordozódhoz illő kiegészítőkkel tudod tökéletessé varázsolni a hordozós outfited.

mama kabát
mama táska

mama övtáska
hordozós cipo



Liliputi Babywearing Ltd.  I  1024 Budapest, Lövőház St. 29., Hungary  I  +43 (1) 364-9000

info@liliputi.com  I  facebook.com/liliputi.babywearing  I  instagram.com/liliputilove

www.liliputi.com

babywearing in style


