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Gratulálunk a kisbabád világra 
jöttéhez és bízunk benne, hogy sok 
örömöt leltek a Liliputi® rugalmas 
hordozókendő használatában.

Gyermeked egyik legfontosabb 
szükséglete a szülő testi közelsége, 
hosszú órákon át. A hordozás 
segít, hogy kialakuljon köztetek a 
harmónia, megnyugtatja a babát, 
segíti az idegrendszeri fejlődést 
és sok ortopédiai előnnyel is jár.  
Fontos azonban, hogy megfelelően 
elsajátítsd a kötési technikákat. 
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AMIT A LILIPUTI® RUGALMAS 
HORDOZÓKENDŐRŐL 
FELTÉTLENÜL TUDNOD KELL

Újszülött kortól 9 kg-os súlyig használható.*

Kizárólag elöl és csípőn hordozáshoz alkalmas.

Hordozókendőink minden, a baba bőrével érintkező része 
- vagy a teljes kendő - OEKO-TEX vagy GOTS minősítésű 
biopamut anyagból készülnek.

Mosógépben 30°C-on, folyékony mosószerrel mosható. 
Öblítő helyett kevés ecet használatát javasoljuk. Alacsony 
fordulatszámmal centrifugázható, maximum 110°C-on vasalható. 

Szárítógépbe ne tedd. Szárítsd fektetve, vízszintes felületen!

*Koraszületés esetén a Liliputi® szövött kendő használatát javasoljuk!

BIO

30°
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ÁLTALÁNOS HORDOZÁSI 
SZABÁLYOK

Ne használd a hordozót sportolás (Pl.: futás, kerékpározás) és vezetés közben!

A baba lábai legyenek enyhe terpeszben, finoman felhúzott térdekkel.  
A combcsont legyen teljes hosszában alátámasztva.

A kendő felső szegése mindig a hónaljaddal egy vonalban fusson, így 
könnyen meghatározhatod a babádnak legmegfelelőbb pozíciót a testeden.

A felkötés után mindig ellenőrizd, hogy ha mozogsz sem távolodik el 
tőled a baba és veled együtt mozdul. A kötés legyen feszes.

Hordozás közben a baba mindig feléd fordítva legyen, sohasem kifelé!

A hordozás elején olykor természetes, ha kisbabád sír, ennek több 
oka is lehet, például a kezdeti bizonytalanság és szokatlan helyzet, de 
fontos, hogy ellenőrizd, biztosan nincs-e egyéb baja (pl. éhség, álmosság, 
kényelmetlen ruházat, stb.).



 

 

 





Ha bizonytalan vagy, fordulj hordozási tanácsadóhoz, olvasd el részletes 
leírásainkat és nézd meg honlapunkon található bemutató videóinkat.
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A kis súllyal született csecsemők és eltérő fejlődési ütemű gyermekek 
számára ajánlott, hogy kérj tanácsot egészségügyi szakembertől 
és (speciális esetekre képzett) hordozási tanácsadótól a termék 
használata előtt.

Megkötésnél és hordozás közben rendszeresen ellenőrizd:
• Gyermeked biztonságosan helyezkedik el a hordozóban, ezen 

útmutatóban leírtak szerinti pozíciókban.
• Legalább 2 ujjad a babád mellkasa, illetve álla közé tudod helyezni.
• Gyermeked orra és szája szabadon van.
• Babád szabályosan lélegzik.

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

Kötésedet szakértőknek is megmutathatod a Liliputi Klub Facebook 
csoportban vagy keresd ingyenes hordozási tanácsadásunkat a  
www.liliputi.hu-n!

Köszönjük Gerhát Petrának (Clauwi Magyarország régiófelelőse, speciális hordozási 
tanácsadó) és Borsos Borbálának  (ClauWi babahordozási tanácsadó) a professzionális 
segítséget.
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HORDOZÁSI 
LEHETŐSÉGEK
Belül zsebes 
keresztezett kötés
Legegyszerűbben kivitelezhető 
kötés. Fejüket önállóan nem tartó 
babákhoz is ajánljuk.
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Keresd meg a kendő Liliputi középjelzését, 
tartsd a kendőt a mellkasod előtt.

Vezesd a kendőszárakat a felső szegésnél fogva 
hátra és keresztezd a hátad mögött. Ügyelj arra, 
hogy a kendőszárak ne csavarodjanak meg.

Vedd a babát az egyik válladra, alulról nyúlj át a 
mellkasodon lévő zsebbe, fogd össze a babád 
lábait és engedd bele a gyermeket. Végig tartsd 
a babádat.

Húzd fel a kendőt a baba hátán (fejüket még 
nem tartó babáknál két ujjnyira füle fölé), figyelj 
arra, hogy a kendő ráncmentes maradjon 
a hátán és a kendő felső része vízszintesen 
fusson. Végig tartsd a babádat.
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Másik kezeddel tartsd a gyermeket és a popsija 
alatt lévő anyagot mindkét oldalon húzd be/ki a 
térdhajlatokig. A popója alatti anyagot a köldök 
felé húzd és a lábai legyenek enyhe terpeszben, 
finoman felhúzott térdekkel.

Húzd meg a kendő szárakat egyesével a hátadon 
alul lévővel kezdve, hogy minél feszesebb 
legyen a kötés és jól tartsa a babát. Végig tartsd 
a babádat és a már meghúzott kendőszár 
feszességét is.

Keresztezd a kendő szárakat a baba popsija alatt 
és feszesen tartva vezesd hátra a lábai alatt.

A hátad mögött köss a kendőre dupla csomót!

A kendő szárakat (kezd az alsóval) térdhajlattól- 
térdhajlatig húzd ki és terítsd el a baba hátán. 
Combok legyenek enyhe terpeszben, térdek 
pedig finoman felhúzva.

Ha hosszú a kendőd, a csomózás után a szárakat 
hozd lazán előre és köss egy dupla csomót ott 
is a baba lába alatt vagy felett, de ne szorítsa 
a lábát. Ellenőrizd a kendő feszességét és a 
magasságot, terpeszt, esetleges gyűrődéseket.

Belül zsebes keresztezett kötés

Tipp: Ha bizonytalan vagy próbálgasd a 
kötést először plüssállattal.
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Nézd meg videóinkat Youtube 
oldalunkon, ahol lépésről-lépésre 
bemutatjuk a helyes kötési technikát.

Liliputi® 
Babahordozás
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Keresd meg a kendő Liliputi középjelzését, 
tartsd a kendőt a mellkasod előtt. 

Vezesd a kendőszárakat a felső szegésnél fogva 
hátra és keresztezd a hátad mögött. Ügyelj arra, 
hogy a kendőszárak ne csavarodjanak meg.

A vállaidon visszavezetett kendőszárakat 
bújtasd át felülről lefelé a mellkasod előtt lévő 
zseben. Ügyelj arra, hogy a kendő sehol ne 
csavarodjon meg.

Keresztezd meg a zsebből alul kilógó 
kendőszárakat, majd igazítsd annyira feszesre 
a zsebet, hogy a babát éppen bele tudd 
csúsztatni.

HORDOZÁSI 
LEHETŐSÉGEK
Kívül zsebes kötés
Fejüket és felsőtestüket tartani tudó 
babákhoz ajánljuk.
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Ezután vezesd hátra a szárakat és köss egy dupla 
csomót!

Ha hosszú a kendőd, a csomózás után lazán 
hozd előre ismét a szárakat és köss ott is egy 
dupla csomót.

Tűrd le a zsebet a köldököd magasságába, hogy 
a keresztezett kendőszárak szabadon legyenek. 
Helyezd a babádat a válladra és bújtasd át egyik, 
majd másik lábát az azonos oldali kendőszáron. 
A babádat folyamatosan tartsd a szabad 
kezeddel!

Terítsd ki a kendőszárakat (kezdd az alsóval) 
térdhajlattól - térdhajlatig, figyelj arra, hogy ne 
legyen gyűrődés.

Húzd fel a kendő külső zsebét babád hátán, (fejüket 
még nem tartó babáknál két ujjnyira füle fölé) alul 
óvatosan bújtasd ki a lábait, hogy az alsó lábszárai 
szabadon mozoghassanak. Ügyelj arra, hogy a zseb 
alsó része a baba popsija alatt maradjon.

Ellenőrizd a kendő feszességét és a magasságot, 
terpeszt, esetleges gyűrődéseket. A kötés akkor 
kellően feszes, ha a baba teste együtt mozdul 
veled.

Kívül zsebes kötés

Nézd meg videóinkat Youtube 
oldalunkon, ahol lépésről-lépésre 
bemutatjuk a helyes kötési technikát.

Tipp: Ha bizonytalan vagy próbálgasd a 
kötést először plüssállattal.
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Liliputi® 
Babahordozás
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Keresd meg a kendő Liliputi középjelzését. 
Helyezd a kendőt a mellkasodra úgy, hogy a 
középjelzés azon az oldaladon legyen, ahol 
hordozni szeretnél.

Vezesd a kendőszárakat a felső szegésnél fogva 
hátra és keresztezd a hátad mögött. Ügyelj arra, 
hogy a kendőszárak ne csavarodjanak meg.

Húzd meg a kendőszárakat és keresztezd a 
kendőt a csípődnél.

Köss egy dupla csomót az ellentétes oldali 
csípődőn. A kötés legyen olyan feszes, hogy a 
babádat bele tudd tenni a zsebbe.

HORDOZÁSI 
LEHETŐSÉGEK
Belül zsebes csípő kötés
Ezt a kötéstechnikát csak rövidtávú 
használatra és fejüket, felsőtestüket 
már biztonsággal tartó babákhoz 
ajánljuk.
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Nyúlj be a kendő belső zsebe alá, ellenőrizd 
a feszességet, fontos, hogy a babát bele tudd 
tenni, de túl laza se legyen. 

Tedd a babát ellentétes válladra (amelyik oldalon 
nem fogsz hordozni) és fogd össze a bokáit.

Engedd bele a kendő belső zsebébe, végig 
tartva őt. Helyezd őt arra az oldalra, ahol a 
kötésben hordozni fogod.

Húzd fel a kendőt a hátán. Figyelj arra, hogy a 
kendő a baba hátán ráncmentes maradjon és 
óvatosan bújtasd át az egyik, majd másik lábát 
az azonos oldali kendőszárakon.

Kezeddel tartsd a gyermeket és a baba popsija 
alatt lévő anyagot mindkét oldalon húzd be/ki a 
térdhajlatokig. A popója alatti anyagot a köldök 
felé húzd és a lábai legyenek enyhe terpeszben, 
enyhén felhúzva.

A kendő szárait (kezdd az alsóval) térdhajlattól- 
térdhajlatig húzd ki és gyűrődésmentesen 
terítsd a baba hátán. Ellenőrizd a feszességét, a 
magasságot, terpeszt, esetleges gyűrődéseket. 
A kötés akkor kellően feszes, ha a baba teste 
együtt mozdul veled.

Tipp: Ha bizonytalan vagy próbálgasd a 
kötést először plüssállattal.

5 6

7 8

9 10

Nézd meg videóinkat Youtube 
oldalunkon, ahol lépésről-lépésre 
bemutatjuk a helyes kötési technikát.

Liliputi® 
Babahordozás

11Belül zsebes csipő kötés



TOVÁBBI HASZNOS 
TUDNIVALÓK

Milyen hordozót válassz a rugalmas 
hordozó után?
Ha megszeretted a kendő formát, válthatsz szövött 
kendőre, mely a hordozós kor végéig használható, de ekkor 
már ideálisak a formázott hordozók is, melyek használata 
gyors és egyszerű. A Lili-Tai, és a Liliputi® csatos hordozó 
mind használható elöl és háton hordozáshoz, állítható a 
terpeszük, és egészséges hordozási pozíciót biztosítanak.

RUGALMAS HORDOZÓKENDŐ - Használati útmutató12

Meddig használhatod a rugalmas kendőt?
Addig, míg a babád elég pici ahhoz, hogy elöl hordozhasd, hiszen a rugalmas kendő háton 
hordozásra nem alkalmas. A rugalmas kendőben legfeljebb 9kg-os babát hordozhatsz. 

A karikás kendőt két korszakban lehet igazán kihasználni. 
Ez egyik a pici baba kor, nagyjából párhuzamosan a rugalmas 
kendővel. Ebben az eszközben legkönnyebb szoptatni 
például, de bizonyos tevékenységek is kényelmesebben 
elvégezhetőek úgy, hogy a babád nem középen helyezkedik 
el. A másik időszak, mikor lépegetni kezd a pici. Ilyenkor sok 
esetben van, hogy nem szeret hosszú távon hordozóban 
lenni, vagy hol felkéredzkedik, hol le. Ebbe a hordozóba tudod 
legkönnyebben be- és kirakni.
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Mikortól lehet háton 
hordozni? 
Szövött kendőben már újszülött kortól 
is lehet, de formázott hordozóban ki 
kell várni azt a mozgásfejlődési szakaszt, 
mikor a baba már stabil törzstartással 
rendelkezik. Ülni tudás nem szükséges, 
hiszen a Liliputi® hordozókban nem a 
gerincére terhelődik a súly.

Nagyjából 8 kg-os súlynál már általában túl 
nagy megterhelést jelenthet az elöl hordozás 
a hordozó személy derekára és a gátizmaira, 
és ekkorra már sok baba olyan nagyra nő, 
hogy elöl hordozáskor zavarja is a szabad 
kilátást anyukája számára. Érdemes még elöl 
hordozós korban beszerezni az új hordozó 
eszközt, hogy elöl is tudjátok használni, és 
megszokjátok, mire a babád hátra kerül. 

Miért nem szabad kifelé hordozni? 
Mikor egy baba látása már annyira fejlett, hogy élvezi a nézelődést útközben, jó ötletnek 
tűnhet kifelé hordozni. Sajnos a valóság az, hogy a baba, de még a hordozó személy 
egészségére is káros ez a fajta hordozás. A baba gerincét természetellenes homorításra 
kényszeríti a genitáliák környékére és a mellkasra terhelődik a testsúlya. Elalvás esetén 
pedig a fejét sem tudja megtámasztani. Nem hangzik jól, ugye? A nézelődés lehetőségét 
karikás kendőben való csípőn hordozással, vagy hátul hordozással egészséges körülmények 
között tudod számára biztosítani.



JÓ SZÍVVEL  
AJÁNLJUK MÉG
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CSATOS HORDOZÓ
A praktikum szempontjából a csatos hordozó a legjobb 
választás. Erős tartású derékpántja, valamint vastagon 
párnázott vállpántja tökéletesen osztja el a súlyt. 
3,5 kg – 20 kg-ig használható, hordozhatunk vele 
elöl, háton és csípőn, akár hosszú órákon át, kivéve 
újszülöttek esetén, mert akkor csak rövid ideig tartó, 
alkalmi hordozásra ajánljuk.

LILI-TAI
Mei Tai típusú hordozó 100% GOTS biopamut, 
gyémántsávoly szövésű anyagból, mely ötvözi a 
hordozókendők és a csatos hordozó előnyeit. Gyorsan 
felvehető és finoman támasztja a baba gerincét. 
Újszülött kortól 15 kg-ig.

Minden Liliputi® hordozó 
Egészségpénztárra elszámolható!
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KARIKÁS KENDŐ
Karikás hordozókendő 100% GOTS biopamut, 
gyémántsávoly szövésű anyagból, mely pontról 
pontra képes támasztani a baba gerincét. Kifejezetten 
egyszerűen használható elöl és csípőn hordozáshoz, 
minden életszakaszban, akár már koraszülött kortól.

SZÖVÖTT KENDŐ
Erős tartást biztosító hordozókendő 100% GOTS 
biopamut, gyémántsávoly szövésű anyagból, mely 
pontról pontra képes támasztani a baba gerincét. Elöl-, 
háton és csípőn hordozáshoz, minden életszakaszban, 
akár már koraszülött kortól. 

Jó szívvel ajánljuk még
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HORDOZÁS TÉLEN
Az összebújás örömét a téli sétákon is átélhetitek. A Liliputi® 4in1 Mama kabátunk igazi 
közönségkedvenc, mert rendkívül strapabíró és időtálló, sok éven át lehet a téli gardrób 
alapdarabja. Várandós kabátként, elöl- és hátul hordozáshoz, ill. sima női kabátként 
egyaránt hordható. Prémium minőségű, vízlepergető, szélálló és légáteresztő SoftShell 
anyagból, meleg polár béléssel készült. A mama kabáttal nem kell babádat egy téli sétához 
tetőtől talpig felöltöztetni, hiszen a tested melege őt is melegen tartja majd a kabát alatt. Ha 
pedig megérkeztek egy fűtött helységbe, ő zavartalanul alhat rajtad tovább. Segítség nélkül 
könnyen fel- és levehető. 
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PUHATALPÚ CIPŐK
Puha bőrcipőink hordozáskor is biztos a lábacskákon 
maradnak. Járástanuláskor, az első lépésekkor különösen 
fontos, hogy a megfelelő cipőt válaszd és minél többet 
járjon gyermeked mezítláb. Használjátok benti cipőnek 
vagy szárazidőben kültéren természetes talajon. A 
puhatalpú cipőkben ki tud alakulni a talpizomzat és a 
lábboltozat, mely alapvető fontosságú az egészséges 
tartás kialakulásához. A Liliputi® cipők ortopédorvosok 
ajánlásával készültek, a mezítláb járás legkitűnőbb 
alternatívái.

Liliputi® puhatalpú cipők 
egészségpénztárra elszámolhatóak!



ELLENŐRIZD A KÖTÉSEDET!

 Liliputi.babyshop

 facebook.com/groups/liliputiklub

 @liliputilove

 Liliputi® Babahordozás

 1024 Budapest, Lövőház utca 32. 

 info@liliputi.hu

 www.liliputi.hu

LILIMI BABYWEARING KFT.

 Biztosított a szabad légzés,

 A kendő hónalj magasságban, vízszintesen fut 
végig, megtámasztva a baba nyakát, újszülöttnél 
a tarkót,

 A kendő szárai terítve futnak a válladon/hátadon 
és nem csúsznak le a válladról,

 Babád nem dől ki oldalra (feszes a kötés),

 Térdhajlattól, térdhajlatig támaszt a kendő,

 A kendő három rétegben támasztja/tartja a 
babát,

 A kendő mindhárom rétege feszes a baba hátán,

 Térdek legalább popsi magasságáig felhúzva,

 Párhuzamos lábszárak, vízszintes talpak,

 Duplacsomóval rögzített a kötés,

 Természetes, egyenes tartással állsz


