
Szövött kendő
használati útmutató



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

Mielőtt használni kezded a hordozókendőt, 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 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 hordozókendőt sportolás (futás, kerékpározás, hegymászás, 
stb.) és vezetés közben. Autóban nem helyettesíti a biztonsági gyermekülést! 

- A hordozókendőt 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 vagy 
háton 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 tekintettel 
a térdhajlatokra.  

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

- 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).  

- Mindig tartsd feszesen mindkét kendőszárat, ne engedd el a babád, amíg 
nem fejezted be a (dupla csomó) kötését. Levételnél is tartsd babád biztosan és 
stabilan. 

biztonság &
kezelés

A használati útmutatót 
több nyelven is 
megtalálod.

www.lilputi.com/carrier-instructions
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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. Helyezd 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 akár 20 kg-os korig 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 alkal-
manként hordozz elöl, illetve gátizmaid védelme érdekében hordozott babáddal inkább guggolj hajolás helyett, valamint 
válts csípő- vagy háti hordozásra!  

Mosási útmutató
A hordozókendőt állapotának és élettartamának megőrzése érdekében mindig mosózsákban mosd! Gépben 40 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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1. Keresd meg a kendő középjelzését és 
gyűjtsd össze az anyagot a kezedben. 
Igazítsd a középjelzést a köldöködhöz, a 
két szárat pedig tedd a vállaidra. Ügyelj 
arra, hogy a kendő eközben ne csavarod-
jon meg!

2. Vedd a válladra a babát, nyúlj be a 
kendőköteg alatt, majd a bokáit összefogva 
óvatosan csúsztasd le annyira, hogy a 
köldökeitek összeérjenek, miközben végig 
stabilan tartod a hátát az egyik kezeddel.

belül zsebes
kötés

5. Húzd sávonként feszesre a kendőt! a felső 
kendőköteget a baba teste mellett tartsd fesz-
esen, miközben a másik oldallal dolgozol. Fogd 
meg az egyik kezdőszáron a felső szegést, és 
a fentiekben leírt módon oldalra kinyúlva húzd 
feszesre, majd fogd hozzá a másik kezedhez 
és tartsd stabilan. A többi sávot a baba feneke 
alatt megfogva, határozott, lefelé irányuló 
mozdulatokkal tudod mozgatni. (Segít, ha a 
vállaidat mozgatod. Figyelj, hogy a már feszes 
sávokat ne engedd el!)

Ezt a kötést újszülött kortól 
használhatod.

Nézd meg a

Videót

www.liliputi.com/instructional-videos



4. Nyúlj a válladhoz és a teljes kendőköteget összefogva emeld 
le a válladról hátrafelé. Nyújtózz ki vízszintesen tartva a kendőt 
és húzd a zsebet feszesebbre a babád hátán. Ismételd meg 
mindkét oldalon. Az alul futó kendőköteggel kezdd! (Segít az 
anyag mozgatásában, ha közben picit mozgatod a vállaidat. )

3. Húzz fel a hátán annyi anyagot a felső szegésnél fogva, 
hogy a koponyája középvonaláig érjen, a kendő többi része 
maradjon a térdhajlatában. Segíts a babádnak, hogy felvegye 
az alábbi pozíciót, a combjai enyhe terpeszben legyenek, 
nagyjából vízszintesen fussanak. (Ha kell, picit dőlj hátra hozzá 
és a szabad kezeddel támaszd alá a combjait.)

2.

6. Ha mindkét kendőköteget feszesre 
húztad és a baba két oldalára igazítottad, 
keresztezd meg a feneke alatt. 

7. A lábszárai alatt elvezetve vidd őket 
a hátad mögé és köss rá dupla csomót. 
(Ügyelj arra, hogy eközben ne engedd el 
egyiket sem, s hogy a kendő vízszintesen 
öleljen körbe téged, így biztosan nem fog 
meglazulni a kötés.)

8. A baba combcsontjait megfogva 
igazítsd a lábszárait is párhuzamosra, 
majd ellenőrizd a kötés feszességét. (Akkor 
megfelelő, ha a testetek együtt mozdul, 
s a baba mellkasa mozgás vagy hajolás 
hatására sem távolodik el a tiédtől.) Be
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1. Keresd meg a kendő középjelzését 
és gyűjtsd össze az anyagot a kezedben. 
Igazítsd a középjelzést a köldöködhöz, a 
két szárat pedig tedd a vállaidra. Ügyelj 
arra, hogy a kendő eközben ne csavarod-
jon meg!

6. Nyúlj hátra a másik szárért is, húzd 
előre a szabad kezeddel, majd egymás 
után mindkét oldalra kinyújtózva húzd 
feszesebbre a bugyrot a babád hátán. 
Segít, ha eközben picit megmozgatod a 
vállaidat. 

2. Vedd a válladra a babát, nyúlj be a 
kendőköteg alatt, majd a bokáit összefogva 
óvatosan csúsztasd le annyira, hogy a 
köldökeitek összeérjenek, miközben végig 
stabilan tartod a hátát az egyik kezeddel. kenguru kötés

7. Egyenként húzd sávonként feszesre a 
kendőszárakat! A hátadon alul futóval kezdd 
és oldalanként legalább 10-12 sávba húzz 
bele. A már meghúzott sávokat a másik 
kezeddel tartsd feszesen a baba feneke alatt. 
(Ezzel fogod a babád hátát pontról pontra 
megtámasztani, hogy tehermentes pozíciót 
biztosítson számára a kötésed.) Ismételd meg 
a műveletet a felül futó szárral is.

Ezt a kötést újszülött kortól 
használhatod, akár koraszülött 
baba esetén is (tanácsadóval 
történő egyeztetés alapján).

Nézd meg a

Videót

www.liliputi.com/instructional-videos



5. Nyúlj hátra az egyik kezeddel az 
ellenkező oldali kendőszárért és húzd át 
a szabadon lógó alatt, figyelve arra, hogy 
eközben ne csavarodjon meg, s végül az 
alkarodon terüljön el a szár.

4. A kendő alatt, a baba feje mellett 
benyúlva fordítsd ki a kendő felső szegését 
a vállaidhoz úgy, hogy ráncmentesen 
terüljenek el a vállaidon. 

3. Segíts babádnak felvenni az alábbi 
pozíciót: térdei köldökmagasságban, combjai 
enyhe terpeszben - ha kell, picit dőlj hátra 
és szabad kezeddel támaszd alá a combjait. 
Húzz fel a hátán annyi anyagot a felső sze-
gésnél fogva, hogy a koponyája középvon-
aláig érjen, a kendő többi része maradjon a 
térdhajlatában.

3.

8. Vezesd a kendőszárakat a térdhajlaton 
kívül gyermeked feneke alá és köss rá egy 
dupla (lapos) csomót.

9. Igazítsd a baba combcsontjait úgy, 
hogy a lábszárai párhuzamosan álljanak.

10. Ellenőrizd a feszességet, magasságot 
és a terpeszt. (Ha zavar a felkarodon futó 
kendőanyag, felhajthatod a válladra. A 
kendő feszességének megtartása érdeké-
ben ez esetben duplán hajts rajta mindkét 
oldalon.) Ke
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1. Helyezd a kendőt egy vízszintes 
felületre és fektesd rá a babád úgy, hogy a 
kendő felső szegése a válla vonaláig érjen. 
(Ha a babád még nem tartja stabilan a 
fejét, a kendő felső szegése a füle közép-
vonalánál legyen).

2. A kendő alsó szegésének vonalában 
csúsztasd a tenyered a kendő alá.

6. Vedd át a kendőszárakat a szabad 
kezed hüvelyk- és mutatóujja közé, 
miközben stabilan tartod a babád fejét. 

batyu kötés

7. Válaszd szét a kendőszárakat, majd 
emeld át a szabad válladra az oda illőt. Állj 
végig egyenesen. 

A batyu kötést újszülött 
kortól a hordozós kor végéig 
használhatod.

Ha babád még nem képes stabilan 
megtartani a fejét, a kendő 
felső szegésének segítségével 
a koponya középvonaláig 
megtámasztva biztosíthatod 
nyakizmai tehermentesítését, később 
mozgásfejlődésétől függően vállig 
vagy hónaljvonalig húzott szegéssel is 
használhatod.

Nézd meg a

Videót

www.liliputi.com/instructional-videos



3.  A baba teste mellett gyűjtsd össze a 
kendőanyagot. A baba térdei legyenek 
zártak és kerüljenek köldökmagasságba! 
(Ügyelj arra, hogy a felső szegés eközben 
végig vízszintes maradjon.) Fogd össze a 
baba álla alatt a két kendőköteget. 

4. Hajtsd át mindkét kendőszárat arra az 
oldalra, amelyik kezedben a kendőszárakat 
tartod, majd a másik kezeddel nyúlj a 
baba alá úgy, hogy a feje a tenyeredbe, 
a feneke az alkarodra kerüljön. A lábai a 
könyökhajlatodon kívül legyenek.

5. Emeld óvatosan a válladra a babát, 
majd helyezd a súlypontját a hátad mögé, 
végig feszesen tartva a kendőszárakat. 
(Ügyelj arra is, hogy a vállad ne nyomja 
meg a baba hasát.)

4.

8. Fogd össze köldökmagasságban a két 
kendőszárat az egyik kezeddel, a másikkal 
nyúlj hátra a derekadhoz. Ereszd lassan 
a tenyeredbe a babát. (Akkor megfelelő a 
baba pozíciója, ha a hátra nyújtott kezeddel 
kényelmesen eléred a fenekét.)

9. Sávonként húzd feszesre mindkét 
kendőszárat. Dolgozz köldökmagasságban 
és egyenes háttal. Kendőszáranként 10-12 
sávot mozgass meg a megfelelő eredmény 
érdekében. (Ha a felső szegést lazának érzed, 
nyugodtan nyúlj hátra még egyszer az ott 
maradt lazaságért.)
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11. Vezesd előre a lábszárai alatt 
vízszintesen és köss egy dupla csomót a 
köldököd vonalában.

12. A babád térdhajlatába nyúlva állítsd 
párhuzamosra a baba látszárait.

12. Ellenőrizd a feszességet, magasságot 
és a terpeszt!

10. Enyhén csavard meg befelé és 
vezesd hátra a feszes kendőszárakat, majd 
a babád térdhajlatába illesztve keresztezd 
meg őket a feneke alatt.



5.

Ba
ty

u 
kö

té
s





6.
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kiegészítok
Hordozódhoz illő kiegészítőkkel tudod tökéletessé varázsolni a hordozós 
outfited.

mama kabát

mama táska

mama övtáska

hordozós cipo





csatos hordozó

lili-tai

további hordozók

7.
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karikás kendo

rugalmas kendo

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



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


