Instrukcja
Najprostsza kołyska
Kołyska wiązana
na krzyż
Kieszonka
Podwójny X
Kangurek
Siodełko z
długiej chusty
Pojedynczy X
Siodełko – węzeł z tyłu
Plecaczek
Siodełko wiązane
na krzyż
Plecaczek
wiązany na krzyż
Odpowiednie
dla bliźniąt
Krótko i węzłowato
o węzłach
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Na dobry początek
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na noszenie
dziecka w chuście. Wózki dla dzieci są całkiem nowym
wynalazkiem (koniec XIX wieku, za czasów królowej Wiktorii), na długo przed ich pojawieniem się ludzkość radziła
sobie nosząc dzieci w chustach. Z pokolenia na pokolenie przekazywano wiedzę o tym, jak taką chustę wiązać i
jak nosić w niej maluchy. Część wiedzy tej bezpowrotnie
utraciliśmy wraz z pojawieniem się wózków. Na szczęście
to, co pozostało, wystarczyło do rozpoczęcia na świecie
niezwykłego renesansu wiązanej chusty. Z każdym
rokiem także na ulicach polskich miast widać coraz więcej ludzi, którzy docenili swobodę i prostotę tego sposobu noszenia dzieci. Dlaczego tak się dzieje? Bo noszenie
malucha w chuście jest nieskomplikowane, całkowicie
instynktowne, wygodne i dające obu stronom radość. W
dzisiejszych czasach mamy rzecz jasna zdecydowanie
więcej niż w przedwózkowej przeszłości wiedzy naukowej
na temat sposobów bezpiecznego noszenia dziecka w
zależności od stopnia jego fizycznego rozwoju.
W niniejszej instrukcji chcemy przekazać Państwu niezbędną wiedzę dotyczącą nie tylko sposobów wiązania
chusty, ale i samej idei noszenia wraz z korzyściami, jakie
daje zarówno noszącemu, jak i maluchowi.

go sposobu noszenia dzieci w chuście, ile bowiem par
noszący-noszony, tyle konkretnych pomysłów wynikających z potrzeb. Metodą prób i błędów wybiorą Państwo
takie wiązania, które najlepiej sprawdzają się w Państwa
przypadku. Prosimy jednak o przestrzeganie podstawowych wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, aby
zapewnić dziecku i sobie maksymalne bezpieczeństwo i
wygodę.
Niniejszą instrukcją pragnęliśmy przedstawić Państwu
możliwie prosto i zrozumiale sposoby noszenia w chuście.
Specjalne podziękowania składamy Trageschule® Dresden,
której prowadzący dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w
znacznej mierze przyczynili się do powstania tej instrukcji.
Wiele radości podczas noszenia (i bycia noszonym) życzy
zespół HOPPEDIZ ®.
Po prawej stronie założycielka
firmy HOPPEDIZ®, Annette Schroeder.

Każdy z nas kiedyś już uczył się wiązać – wystarczy przypomnieć sobie pierwszą kokardkę na sznurówce… Tak
samo wiązanie chusty HOPPEDIZ ® po kilku próbach okaże się dziecinnie łatwe i zajmuje mniej więcej tyle czasu,
co zmiana pieluszki.
Przeczytajcie dokładnie i bez pośpiechu niniejsze wskazówki. Poznacie Państwo w ten sposób podstawy technik
wiązania, a następnie będziecie mogli dodać do tego własne pomysły. Opisane przez nas sposoby noszenia były
rozwijane przez pokolenia. Nie ma więc jedynego słuszne-

Gorące podziękowania dla
Bettiny Attenberger (po
lewej, kinezyterapeutka i
doradca d/s noszenia) i
Ilony Schmitz (w środku,
fotograf) za ich pomoc i
cierpliwość podczas sesji
zdjęciowej! Po prawej
stronie założycielka firmy
HOPPEDIZ®, Annette
Schroeder.
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UWAGA – Zasady bezpieczeństwa!
A) UWAGA: Podczas noszenia przesuwa się Twój środek ciężkości.
B) UWAGA: Uważaj podczas schylania się lub odchylania się do tyłu.
C) UWAGA: Niniejsza chusta nie jest przeznaczona do uprawiania sportu.

UWAGA! ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ
JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI W PRZYSZŁOŚCI!

Chusta HOPPEDIZ®
jest przeznaczona do:

Chusta HOPPEDIZ® nie jest przeznaczona do:

Spis treści
1. Na dobry początek
2. UWAGA – Zasady bezpieczeństwa!
3. Spis treści
4. Rady dotyczące noszenia w chuście – prosimy o dokładne przeczytanie!
5. Najczęstsze pytania i mity związane z noszeniem w chuście
6. Informacje o użytkowaniu chust HOPPEDIZ®
7. Jak nie należy nosić
8. Krótko i węzłowato o węzłach (płaski i przesuwny)
9. Instrukcje noszenia
Sposoby noszenia od urodzenia:
– Najprostsza kołyska
– Kołyska wiązana na krzyż
– Kieszonka
– Podwójny X – również dla bliźniąt!
– Kangurek
– Siodełko z długiej chusty (4,6 m)
Sposoby noszenia, gdy dziecko umie samo utrzymać główkę:
– „Pojedynczy X“ (również dla bliźniąt!)
– Siodełko – węzeł z tyłu
– Siodełko – węzeł z przodu
– Plecaczek
– Plecaczek z krótkiej chusty (2,5 m)
Sposoby noszenia, gdy dziecko umie siedzieć samodzielnie:
– Plecaczek wiązany przy użyciu krzesła
– Siodełko wiązane na krzyż
10. Sposób noszenia, gdy dziecko umie samo utrzymać główkę (dla zaawansowanych!)
– Plecaczek wiązany na krzyż
11. Zalety noszenia w chustach HOPPEDIZ®
– dla dzieci
– dla rodziców
12. Jakość i metody tkania chust HOPPEDIZ®
13. Galeria – zdjęcia i pomysły użytkowników chust HOPPEDIZ®
14. Na zakończenie
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Rady dotyczące noszenia w chuście
Prosimy o dokładne przeczytanie!
1. Nikt nie rodzi się z umiejętnością wiązania chusty i z pewnością niezbędna będzie odpowiednia
dawka ćwiczeń, zanim wiązanie przestanie
sprawiać jakiekolwiek problemy. Prosimy zatem
nie zrażać się po pierwszej czy drugiej próbie. Przy
trzeciej lub czwartej uda się na pewno! Najlepiej byłoby, gdyby Państwo mieli możliwość odbycia kursu
u doświadczonej doradczyni, która pokazałaby niezbędne chwyty i udzieliła kilku użytecznych wskazówek. W tym miejscu zapraszamy do zapoznania się
z ofertą „Die Trageschule“ z Drezna (dane kontaktowe na naszej sronie internatowej lub na str. 59
niniejszej instrukcji). Jeżeli jednak uczęszczanie na
kurs nie wchodziłoby w rachubę, można zawsze o
radę poprosić np. położną.

2. Pierwsze próby wiązania prosimy wykonywać
przed lustrem zwracając się o pomoc do partnera, przyjaciółki czy mamy. Dwie pary oczu widzą
więcej niż jedna, a dodatkowa para rąk z pewnością na początku się przyda.

sadzając malucha w pozycji kucznej w rozkroku
(„żabka“). Lepiej zatem wiązać chustę trochę mocniej niż za luźno. Odpowiednie wyczucie przyjdzie
samo po kilku próbach.

6. Dziecko jest dopiero wówczas odpowiednio
mocno zawiązane, gdy nie mają już Państwo
uczucia, że należy je podtrzymywać rękami. Gdy
maluch jest noszony w pozycji wyprostowanej
przed brzuchem noszącego, łatwo można określić prawidłową wysokość, próbując z góry pocałować dziecko w główkę. Jeśli nie ma z tym problemów, oznacza to, że dziecko znajduje się na właściwej wysokości „całusa w główkę“. Jeśli jednak
znajduje się ono zbyt nisko, oznacza to, że chusta
jest zawiązana zbyt luźno i dziecko ciągnie noszącego w dół. Jeżeli natomiast jest zawiązane zbyt
wysoko, ogranicza noszącemu pole widzenia i
może doprowadzić do nadwerężenia karku. Ponieważ włókno chusty Hoppediz po zawiązaniu nadal
pracuje, lepiej jest wiązać ją mocniej. Po kilku minutach chusta leży jak ulał.

3. Naukę wiązania najlepiej rozpocząć wtedy, gdy
dziecko jest wyspane, nakarmione i przewinięte. Zarówno dziecko jak i osoba wiążąca powinni
być w dobrym nastroju. Brak chęci u jednej ze stron
grozi kłopotami.

7. Aż do momentu, gdy jesteśmy w 100 % pewni, że
dziecko w chuście siedzi/leży odpowiednio stabilnie, trzeba malca asekurować za pomocą rąk.

8. Dziecko w chuście musi być zawsze zwróco4. Początkowy brak pewności z Państwa strony
może być zauważony przez dziecko, co może
skończyć się płaczem. Również dla malucha chusta jest czymś nowym, z czym trzeba się oswoić.
Dlatego podczas wiązania najlepiej jest wyjaśniać dziecku prostymi słowami, co akurat
robimy, że musimy jeszcze poćwiczyć, itp. To
uspokaja obie strony. Dobrym sposobem jest też
nucenie i lekkie kołysanie się przy tym. Taka taktyka sprawia cuda!

5. Chusta z dzieckiem musi być odpowiednio
naciągnieta i dobrze podtrzymywać jego plecy.
Ważne jest, aby plecy były przy tym lekko
zaokrąglone. Odpowiada to naturalnemu kształtowi kręgosłupa noworodka, a uzyskujemy ten efekt
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ne głową i tułowiem w stronę noszącego. Tylko
wtedy zapewnione jest odpowiednio stabilne podparcie kręgosłupa.

9. Proszę zwrócić szczególna uwagę na pozycję
kuczną w rozkroku nóżek dziecka (nie dotyczy
kołyski * ). Dzięki temu plecy są fizjologicznie
zaokrąglone i wspomagany jest prawidłowy rozwój
bioderek. Z tego powodu należy zawsze chustę
prowadzić tak szeroko między nóżkami (między
dołami podkolanowymi), aby automatycznie
powstawała wspomniana pozycja „żabki“ (patrz
poszczególne instrukcje wiązań). Chusta nie powinna się wcinać w doły podkolanowe, a kolana
dziecka powinny się znajdować przynajmniej na
wysokości jego pępka. *
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* W przypadku dysplazji stawu biodrowego
nie wolno stosować wiązań typu kołyska,
ponieważ nóżki są wtedy wyprostowane i
głowy kości udowych nie mogą być
„wciskane” w panewki stawu biodrowego!

13. Przed zawiązaniem chusty po raz pierwszy
należy dokładnie 2–3 razy przeczytać wskazówki dotyczące danego wariantu, a następnie
wykonać 1–2 próby bez dziecka (ewentualnie z
poduszką lub misiem). Dzięki temu dochodzimy
szybciej do wprawy i podczas wiązania możemy
się bardziej skupić na dziecku i samej chuście.

10. Dziecka nie należy ubierać zbyt ciepło,
ponieważ także jego ciało oddaje ciepło. W przypadku niemowląt łatwiej o przegrzanie organizmu
niż jego wychłodzenie, a system termoregulacji nie
jest jeszcze doskonały. Zaufajcie swoim odczuciom i ubierajcie dziecko tak, jak ubieracie się
sami. Chusta zastępuje mniej więcej jedną warstwę ubrania! W przypadku najmłodszych najważniejsze jest przykrycie głowy i dodatkowe ogrzanie
stópek, które i tak wystają z chusty. W tych miejscach zresztą najczęściej dochodzi do wyziębienia.
Latem natomiast należy zatroszczyć się o ochronę
przed nadmiarem promieni słonecznych tych
części ciała, których nie chroni ubranie bądź chusta. Jesienią i zimą można dziecko w chuście
zabrać na spacer chowając je pod własną kurtką.
Jest mu wtedy przyjemnie ciepło, a my mamy z
nim lepszy kontakt. Podczas noszenia dziecka
pod kurtką trzeba zatroszczyć się o to, żeby do
noska malca dochodziło świeże powietrze.

14. Chusta jest wspaniałą pomocą idealnie dopasowującą się do potrzeb poszczególnych użytkowników. Pozwala mieć przy sobie dziecko i być swobodnym w codziennych sytuacjach. Jeżeli jednak
ten lub inny sposób wiązania nie odpowiada Państwu, a jakaś część chusty gdzieś uciska czy przeszkadza, prosimy trochę poeksperymentować.
Zarówno noszony jak i noszący powinni się czuć
komfortowo z chustą i w chuście.

No To do dZiełA!

11. Jeżeli nawet tuż po porodzie czujecie się
świetnie, z noszeniem niemowlęcia w chuście trzeba zaczynać stopniowo, po kilka
minut dziennie, aby powoli dostosować
swoje mięśnie i miednicę do nowego sposobu poruszania się. Chusty mogą używać nawet mamy po cesarskim cięciu!
Trzeba tylko zawiązać ją na brzuchu tak,
aby nie naciskała na bliznę. Jeżeli w
jakimkolwiek wypadku pojawi sie objaw
zmęczenia obciążonego mięśnia, należy
wypróbować inny sposób wiązania chusty, aby tym samym przenieść obciążenie
na inną partię mięśni.

12. Chusta daje się o wiele lepiej wiązać,
jeżeli nie jest skręcona. Można ją wówczas łatwiej rozłożyć i wygładzić. Przy
wiązaniu chusty należy koniecznie zwrócić
uwagę na to, aby na pleckach dziecka nie
tworzyły się fałdy, które mogłyby później
nieprzyjemnie uwierać.
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Najczęściej pojawiające się pytania i mity związane
z noszeniem w chuście
1. Od kiedy można nosić dziecko w
chuście?
W zasadzie już od pierwszego dnia po urodzeniu,
jeżeli nie ma przeciwwskazań spowodowanych
chorobą lub wadami w budowie ciała. W takim
przypadku noszenie w chuście należy skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą.

2. Jak długo można nosić dziecko w
chuście?
Dziecko można nosić tak długo, jak długo sprawia
to Państwu i dziecku radość. Dziecko z pewnością
da znak, że już nie chce, również Państwo zauważą,
kiedy będą mieli dosyć. Kobiety tuż po porodzie
powinny zacząć od noszenia stopniowo i przez krótkie chwile z czasem je wydłużając, ponieważ miednica czy blizna po cesarskim cięciu powinny być
zaraz po porodzie oszczędzane! Jeżeli Państwo i
dziecko będziecie mieli ochotę, możecie używać
chusty przez niemal 3 lata (a czasami nawet dłużej).

mowlę w chuście jest ok. 1% mniejszy niż bez chusty.
Wynika to jednak z tego, że w chuście dziecko oddycha znacznie spokojniej.

5. Czy noszenie nie jest szkodliwe dla
kręgosłupa (zarówno matki jak i dziecka)?
Kręgosłup niemowlęcia jest z natury lekko zaokrąglony i potrzebuje ok. 1–2 lat, zanim się wyprostuje, aby
w wieku dorosłym otrzymać kształt litery S. Z tego
powodu niemowlę musi mieć w chuście sylwetkę lekko półokrągłą (co zapewnione jest w pozycji kucznej w rozkroku, tzw. „żabki“). Jest to zdecydowanie
lepsze, niż gdy plecy są w pozycji leżącej wyprostowanej, jak to ma miejsce w wózkach czy przy złej
jakości chustach / pasach do noszenia i w najgorszym wypadku może prowadzić do lordozy lędźwiowej.

Kręgosłup niemowlęcia uzyskuje w następujących
etapach kształt litery S:

3. Czy mogę rozpocząć noszenie w
chuście, jeżeli moje dziecko jest trochę
starsze?
Jak najbardziej! Może się jednak zdarzyć, że dziecko
będzie się musiało nieco oswoić z wąską przestrzenią wokół siebie. Wymaga to od dwóch stron nieco
cierpliwości. Również noszący powinien zaczynać
stopniowo. Im później się zacznie, tym dziecko jest
cięższe i Państwa mięśnie muszą się powoli przystosować do zwiększonego obciążenia.

1. Kręgi szyjne
wyciągają się do
przodu, gdy dziecko
umie podtrzymywać
główkę.

4. Czy dziecko ma zapewnioną wystarcza-jącą
ilość powietrza w chuście?
Tak, jeżeli pilnujemy, aby nosek dziecka był odsłonięty. Dzięki ruchowi podczas chodzenia powietrze cyrkuluje także w chuście, co powoduje jego częstą
wymianę. Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy
na naszą stronę internetową do arykułu „Studium n/t
pobierania tlenu przez niemowlęta w chuście”. Podczas badań okazało się, że pobór tlenu przez nie-

3. Kręgi lędźwiowe podtrzymują dziecko, gdy
zaczyna się podnosić
wspierając się o inne
przedmioty lub później,
gdy zaczyna samodzielnie
stać lub chodzić.
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2. Kręgi piersiowe
wyciągają się do
przodu, gdy dziecko
potrafi samodzielnie siedzieć.
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W kulturach, w których noszenie jest codziennością,
ludzie mają mniej problemów z kręgosłupem niż u
nas. Sama nosiłam naszego syna Jana od jego 2
tygodnia życia, mimo że mam mocne skrzywienie
kręgosłupa (skoliozę). Stopniowe przyzwyczajanie się
mięśni pleców i brzucha do wzrastającej wagi syna
można porównać do treningu pleców. W całym okresie
noszenia miałam zdecydowanie łagodniejszy przebieg
dolegliwości kręgosłupa. Jednak w przypadku, gdy w
rachubę wchodzą poważne schorzenia, jak np. wypadanie dysku prosimy o konsultację z ortopedą lub
rehabilitantem!

6. Czy nie rozpieszczam zanadto dziecka nosząc
go zbyt często?
Nie! Takiej małej istotki, która tylko krzykiem potrafi
zwrócić na siebie uwagę, nie da się rozpieszczać
nosząc ją. Potrzeba bliskości, kontaktu i bezpieczeństwa jest jednym z naszych podstawowych instynktów i powinna być zawsze zaspokojona. Później, gdy
maluchy zaczną raczkować lub chodzić, nie garną się
już tak często do chusty. Naturalna potrzeba ruchu i
duch odkrywcy są zbyt mocne, a poza tym jest o wiele ciekawiej poznawać świat na własną rękę.

7. Na co muszę uważać podczas noszenia w
chuście?
a) Należy używać tylko dobrej jakości chust (ukośna
elastyczność tkanych chust, z podwójnie obszytymi
brzegami, testowanych na obecność szkodliwych
substancji).

d) należy zawsze wybierać wariant noszenia odpowiedni do stadium rozwoju dziecka.
e) jeżeli podjęliście Państwo decyzję o noszeniu
w chuście, należy słuchać własnej intuicji i nie
pozwolić się odwieść od tego przez własną niepewność czy przez uprzedzenia innych.

8. Od kiedy i w jakiej pozycji mogę nosić
dziecko?
Nie podajemy żadnych wytycznych wg. miesięcy
czy tygodni, ponieważ każde dziecko rozwija się
we własnym tempie. Niektóre dzieci potrafią samodzielnie trzymać główkę w wieku 5 miesięcy, a inne
już w wieku 3 miesięcy. Z tego powodu metody
noszenia podzieliliśmy następująco, pod warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego:
Noszenie od urodzenia
Noszenie od momentu, gdy dziecko potrafi
samo utrzymać główkę
Noszenie, gdy dziecko potrafi samodzielnie
siedzieć
Noszenie, gdy dziecko potrafi samo trzymać
główkę (dla zaawansowanych!)
Pragniemy jeszcze krótko wspomnieć, że nie każde
dziecko czuje się dobrze w każdym wariancie. Z tego
powodu proponujemy wypróbować opisane metody
noszenia i stosować tylko te, które podobają się Państwu i dziecku.

b) wybierać kolory, które się nam podobają i pasują do nas. Chusta powinna dobrze komponować się z innymi częściami garderoby, w
przeciwnym wypadku szybko wyląduje w szafie.
c) chusta powinna być dobrze naciągnięta, aby nie
pojawiało się uczucie, że musimy dodatkowo podtrzymywać dziecko rękami.
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informacje o użytkowaniu chust HoPPediZ®

Opisane przez nas warianty noszenia były demonstrowane przez osobę o wzroście 1,75 m i wadze
75 kg przy użyciu chusty o długości 4,60 m.
Korzystając z chusty o tym rozmiarze można wiązać wszystkie przedstawione tutaj warianty, przy
założeniu, że nie przekraczamy 1,75 m wzrostu i
ok. 75 kg wagi. Również wybiegając ponad wspomniane „parametry” mogą Państwo wiązać wiele
wariantów, za wyjątkiem podwójnego X, wiązania
na krzyż z owinięciem, na plecach z wiązaniem na
krzyż. Jeżeli osoba nosząca jest większa i cięższa,
powinna pracować raczej z chustą o długości 5,40
m (chusta Maxi). Oferowana przez nas chusta
Medium (ok. 4 m) nadaje się dla osób o bardzo
niskim wzroście i normalnej wadze lub dla osób o
wzroście ok. 170 cm przy bardzo drobnej sylwetce.
Ważne jest, aby chustę wybierać pod kątem
osoby, która będzie nosiła najczęściej.
Jeżeli np. kobieta ma poniżej 1,75 m wzrostu lub
waży ok. 75 kg, a jej partner jest zdecydowanie
większy, nie musimy koniecznie od razu decydować się na wersję Maxi. Jeżeli natomiast partner
naprawdę często nosi dziecko w chuście, wówczas

wersja Maxi jest jak najbardziej wskazana. W przeciwnym razie polecamy chustę długą (4,60 m), którą nawet rosły mężczyzna (np. 1,95 m/95 kg) jest
w stanie zawiązać w pojedyncze X lub w prosty
wariant z noszeniem na plecach.
1* Aby ułatwić pracę z chustą HOPPEDIZ®, jej brzegi
zostały utkane w kolorach kontrastowych. Dzięki
temu są łatwiejsze do odnalezienia, gdy chcemy
chustę naciągnąć.
2* Dodatkowo chusty HOPPEDIZ® posiadają 2
małe naszywki (każda na środku brzegu), które
zdecydowanie ułatwiają znalezienie środka. Jest to
szczególnie pomocne przy wiązaniu kieszonki
koala, podwójnym X i wariantach z noszeniem na
plecach.
3* Chusty HOPPEDIZ® są na końcach ścięte skośnie / równolegle, tak, aby końce chusty lepiej się
układały przy wiązaniu i nie były zbyt grube.
4* Chusty mają małą kieszonkę zamykaną na rzepy
– w sam raz na smoczek lub inny drobiazg.

Niniejszą instrukcję tworzyliśmy bez udziału prawdziwego dziecka, ponieważ podczas fotografowania wielu
etapów wiązania robiliśmy mnóstwo przerw, ustawień i powtórzeń. Z tego powodu samo wiązanie trwało
zdecydowanie dłużej niż normalnie. A z powodu dużej ilości prezentowanych wariantów nawet najbardziej
cierpliwe dziecko odmówiłoby w końcu współpracy. Natomiast nasze lalki, Lukas i Til, spisywały się bardzo
dzielnie i były przy tym niezwykle cierpliwe.
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ŹLe!
Wielu rodziców uważa, że dzieci lubią być noszone przodem do
świata. Nawet jeżeli widzieli to Państwo przy okazji innych chust
lub nosidełek, jest to błędne z następujących powodów:
1. W takiej pozycji nie da się pociagnąć odpowiednio szeroko
„siodełka“ między nóżkami, więc nie utworzy się prawidłowa
pozycja kuczna w rozkroku („żabka“), a tym samym nie pojawia
się zaokrąglenie pleców. Nóżki zwisają niefizjologicznie w
dół/do tyłu i huśtają się.
2. Plecy nie znajdują dostatecznego wsparcia, ponieważ opierają
się na brzuchu/klatce piersiowej noszącego, co powoduje
również pogłębienie lordozy lędźwiowej.
3. U najmłodszych główka nie jest odpowiednio podtrzymywana i
kołysze się.
4. Dziecko wprawdzie patrzy do przodu, ale początkowo widzi
wyraźnie tylko najbliższą okolicę. Nadmiar bodźców może prowadzić do rozdrażnienia malucha. Jeżeli dodatkowo niemowlę
szuka kontaktu wzrokowego z rodzicem i nie potrafi go znaleźć,
może zacząć płakać.
5. Dziecko siedzi na najniższym punkcie tułowia, ponieważ jego
waga w takiej pozycji nie rozkłada się równomiernie na chuście.
W przypadku chłopców zachodzi dodatkowo silny ucisk na
mosznę, a u dziewczynek na kość łonową.
Jeżeli wciąż jeszcze jesteście Państwo zdania, że dziecko
należy nosić przodem do świata, proszę zawiązać dziecko w
chuście i zobaczyć w lustrze, jak będzie ono zwisało!

Alternatywa:
Jeżeli dziecko jest nadzwyczaj ciekawe świata i nie sprawdza się
np. wiązanie podwójny X ,proszę wypróbowad wiązanie typu
Siodełko. W tym wariancie dziecko siedzi na biodrze i jeżeli tylko
chce, może patrzeć do przodu. Alternatywnie można wypróbować
również noszenie na plecach.
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KróTKo i WęZłoWATo o WęZłACH (WęZeł PłASKi)
Proszę poćwiczyć wiązanie tego węzła, zanim zaczną Państwo wiązać chustę!

01. Przekładamy chustę przez
ramiona tak,

02. że możemy zrobić węzeł na
wysokości bioder

04. Bierzemy ten pas materiału w rękę, który
wychodzi „górą” z węzła. Drugą ręką prowadzimy go od siebie wokół drugiego pasa

06. Teraz przeciągnięty pas materiału należy pociągnąć do tyłu,

03. Ważne jest, aby ciągnąć za
przeciwległe brzegi (ten sam
kolor) w celu usunięcia nadmiaru
materiału.

05. i przeciągamy go przez środek utworzonej w ten sposób szlufki do przodu. W
czasie wykonywania tych czynności dolny
pas chusty zwisa.

07. a ten drugi do przodu, aby
węzeł płaski był ściśle związany.

08. Od tyłu węzeł płaski powinien
wyglądać symetrycznie!

Wszystkie warianty noszenia mogą zostać również związane normalnym podwójnym węzłem,
ale pokazane węzły ułatwiają noszenie/wiązanie, w zależności od wybranego wariantu noszenia.

Zapamiętaj! Co jest u góry, to ma poZostać w górZe!
Węzeł płaski nie uciska, pod wpływem obciążenia zaciska się mocniej i daje się łatwo rozwiązać,
jeśli się krótko ściśnie o siebie przeciwległe pasy chusty!
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NAUKA WęZłóW – WęZeł PrZeSUWNy
Proszę poćwiczyć wiązanie tego węzła, zanim zaczną Państwo wiązać chustę!

01. Przekładamy chustę tak przez
ramiona, aby można było zrobić
węzeł przed biodrem.

02. Przeciągamy przedni pas chusty na dół i przekładamy pas
będący z tyłu na górę.

04. Robimy z tego pasa szlufkę i przekładamy ten pas materiału za przedni pas
materiału.

06. i wyciągamy go pionowo w górę.
Przedni pas chusty pozostaje „bierny” i jest „owijany” przez pas tylny.

03. Pas materiału od tyłu jest ciągnięty prosto w górę.

05. Teraz przekładamy ten pas chusty od
tyłu przez szlufkę

07. Teraz ciągniemy przedni pas
w dół, a tylny do tyłu.

08. Sprawdzamy, czy węzeł da się
naprawdę przesuwać, jeśli tak, to
GRATULACJE!

Wszystkie warianty noszenia mogą zostać również związane normalnym podwójnym węzłem,
ale pokazane węzły ułatwiają noszenie/wiązanie, w zależności od wybranego wariantu noszenia.
Największą zaletą węzła przesuwnego jest to, że bez obciążenia daje się on łatwo przesuwać,
ale przy obciążeniu (z dzieckiem) nie obsuwa się!
Zum Scheider Feld 45

•

D-51467 Bergisch Gladbach

•

Tel. +49 (0)22 02- 98 35 0

•

www.hoppediz.com

12

NAjProSTSZA KołySKA (od UrodZeNiA)

01. Chustę złożyć wzdłuż tak, aby
u góry pozostała otwarta strona, a
środek chusty (patrz wszywka)
leżał na ramieniu.

02. Pasy chusty związać na biodrze, uważając przy tym,

03. aby ciągnąć za leżące naprzeciwko brzegi (ten sam kolor),
pozbywając się tym samym nadmiaru materiału z węzła.

04. Teraz związujemy pasy chusty w węzeł płaski (patrz Rozdział
7)

05. mocno na wysokości biodra.
Teraz chusta zostaje

06. tak daleko przesunięta do tyłu,
aż węzeł będzie leżał pomiędzy
łopatką a kręgosłupem.

07. Proszę rozłożyć chustę, zanim
wezmą Państwo dziecko na
ramię.

08. Z ramienia opuszczamy dziecko najpierw nóżkami,

09. a następnie pleckami i główką
do chusty.
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10. Podciągamy nieco w górę
wewnętrzną część chusty, aby
dziecko leżało w swego rodzaju
gniazdku.

11. Teraz można ustawić chustę z
dzieckiem w żądanej pozycji przed
brzuchem, jednak dziecko nie
powinno leżeć zbyt nisko (powyżej
pępka osoby noszącej).

12. Aby brzegi chusty były odpowiednio napięte,

13. możecie Państwo po prostu
rozciągnąć górne brzegi na ramieniu.

14. Jeśli chusta nadal jest zbyt luźna, proszę poprosić drugą osobę,
aby napięła brzegi i poprawiła
węzeł. Jeśli chusta leży odpowiednio, można zostawić węzeł tak
związany, jak był, a następnym
razem wystarczy go tylko dociągnąć.

15. Tak to może wyglądać, jeśli
dziecko leży w chuście, ale szczególnie w przypadku pozycji kołyski
istnieje wiele możliwości noszenia
dziecka przed brzuchem.

16. Proszę zwrócić uwagę na to, żeby nosek dziecka był odkryty i niezbyt mocno przyciśnięty do Państwa piersi,
aby do dziecka dochodziła wystarczająca ilość powietrza.

ważna informaCja dotyCZąCa poZyCji „KołysKa”!
Ponieważ w pozycji kołyski nóżki nie mogą być w pozycji kucznej w rozkroku, pozycja ta jest
odpowiednia tylko u niemowląt bez problemów z bioderkami. Poza tym jest wiele niemowląt,
które płaczą w kołysce, ponieważ leżą w pozycji właściwej dla karmienia piersią, nosek mają
przy „źródełku“, a nic nie dostają. radzimy nosić dziecko w kołysce po karmieniu albo w innej
pozycji (np. Kieszonka, Podwójny X, Kangurek), która może się dziecku bardziej podobać.
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KołySKA Z WiąZANiem NA KrZyż (od UrodZeNiA)

01. Chwytamy brzeg chusty na
środku (patrz naszywka).

02. Ściągamy chustę obydwoma
rękami kawałek po kawałku,

04. Nakładamy pas na
ramiona w ten sposób, że
pas materiału po jednej
stronie jest dłuższy ok. 40
cm od pasa po drugiej
stronie.

05. Przesuwamy chustę
obydwoma rękami tak
daleko do tyłu aż powstanie szlufka, którą możemy
dosięgnąć swobodnie
ręką.

08. Sięgamy jedną ręka
przez szlufkę,

09. a drugą podajemy
dłuższy pas.
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06. Teraz krzyżujemy pasy
chusty przed sobą.

07. Pas dłuższy jest prowadzony do tyłu, a krótszy
zwisa swobodnie.

10. Potem przewlekamy
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wysokości talii do przodu,

11. gdzie wiążemy go z
krótszym pasem na biodrze
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12. w węzeł przesuwny (patrz
Rozdział 7).

13. Sprawdzamy, czy węzeł na
pewno da się przesuwać.

14. Chwytamy pasy obydwoma
rękami i ciągniemy je tak daleko
w dół, aż węzeł będzie leżał z
tyłu biodra.

Alternatywnie można i tutaj
zawiązać węzeł płaski.

15. Teraz ciągniemy za powstałe
na ramionach szlufki w dół, by
się upewnić, czy są one tej
samej długości.

16. Chwytamy pas przechodzący
„od ciała” i rozprostowujemy, aby
upewnić się, że nie jest on przekręcony.

17. Wsuwamy rękę pod pas „od
ciała” i robimy miejsce dla dziecka.

18. Podnosimy dziecko tak, jak
na zdjęciu, upewniając się, że
kark i główka dziecka są odpowiednio podparte.

19. Drugą rękę wsuwamy pod
pas „od ciała” robiąc miejsce
i wsuwamy dziecko powoli
w chustę do momentu,

20. aż główka będzie leżała w
załamaniu łokcia.
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21. Wyciągamy rękę, którą wsuwaliśmy dziecko w chustę

22. i rozkładamy równomiernie
materiał pasa chusty „od siebie”
pod ciałem dziecka. Kiedy główka jest podparta, możemy wyjąć
również drugą rękę z chusty.

23. Rozkładamy równomiernie
zewnętrzny pas chusty wokół
plecków dziecka tak, aby całe
ciałko łącznie z główką było podparte tym pasem. W przypadku
większych dzieci, stópki mogą
spokojnie wystawać na zewnątrz!

24. Jeśli mamy teraz wrażenie,
że chusta nie jest jeszcze prawidłowo naciągnięta, możemy
„dociągnąć” jej brzegi lub cały
pas dzięki węzłowi przesuwnemu.

25. W celu lepszego rozłożenia
obciążenia, można również rozłożyć jeden lub dwa pasy chusty
na ramionach.

26. Tak powinno to wyglądać po
zakończeniu wiązania. Proszę
zwrócić uwagę, żeby nosek
dziecka był odkryty i niezbyt
mocno przyciśnięty do Państwa
piersi, aby do dziecka dochodziła wystarczająca ilość powietrza.

Ten wariant jest możliwy także przy wiązaniu typu Podwójny X
(podwójne wiązanie na krzyż) !
ważna informaCja dotyCZąCa podwójnej KołysKi:
Kołyska na krzyż nadaje się również dla cięższych niemowląt, ponieważ ciężarem dziecka są
obciążone równomiernie oba ramiona, inaczej niż przy kołysce prostej!
Ponieważ w pozycji kołyski nóżki nie mogą być w pozycji kucznej w rozkroku, pozycja ta jest
odpowiednia tylko u niemowląt bez problemów z bioderkami. Poza tym jest wiele niemowląt,
które płaczą w kołysce, ponieważ leżą w pozycji właściwej dla karmienia piersią, nosek mają
przy „źródełku”, a nic nie dostają. radzimy nosić dziecko w kołysce po karmieniu albo w innej
pozycji (np. Kieszonka, Podwójny X, Kangurek), która może się dziecku bardziej podobać.
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KieSZoNKA (od UrodZeNiA)

01. Chwytamy oburącz
środek chusty (patrz
naszywka) za brzegi i
rozkładamy na tułowiu.

02. Prowadzimy brzegi
chusty ściśle powyżej
piersi,

03. trzymając tylko za
górne brzegi.

04. Teraz bierzemy obydwie krawędzie w dłoń,

05. chwytamy się od tyłu „pod
spódnicę” i chwytamy drugą ręką
dolny brzeg chusty.

06. Teraz krzyżujemy obydwie
krawędzie na plecach,

07. ale nie puszczamy krawędzi
(efekt skrzydeł nietoperza).

08. Przekładamy obydwa pasy
chusty przez ramiona do przodu.

09. Najpierw marszczymy w dłoni
jeden pas na ramionach,

10. potem drugi. Należy zwrócić
uwagę, aby krawędzie chusty,
które były najpierw bliżej szyi,
nadal tam pozostały. Krawędzie
powinny mieć ten sam kolor!
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11. Zawijamy chustę poczynając
od górnej krawędzi na zewnątrz
(do połowy szerokości) tak, aby
otrzymać „poduszeczkę“ pod
kark jako podparcie dla główki.

12. Tak powinno to wyglądać od
tyłu. W tym miejscu często ubranie się podwija. Obciągamy ubranie, zanim wykonamy następny
krok!

13. Teraz możemy przygotować
z przodu „kieszonkę”

14. i powoli opuścić dziecko z
ramienia do chusty. W czasie tej
czynności jesteśmy przechyleni
lekko do tyłu, aby główka dziecka
nie opadała, lecz była oparta o
ramię.

15. Nóżki mogą być teraz wyjęte
z chusty, przy czym zawsze jedna
ręka powinna przytrzymywać
pupę dziecka, aby nie „wpadło”
ono zbyt głęboko.

16. Naciągamy materiał w górę
na plecy dziecka, uważając przy
tym, aby na plecach materiał nie
tworzył żadnych fałd. Dolna krawędź chusty powinna się znajdować w dołach podkolanowych
dziecka, a nadmiar materiału być
zgromadzony w okolicach karku.

17. Bierzemy wewnętrzną krawędź
i chwytamy pas ok. 1/3 szerokości chusty i naciągamy go.

18. To samo robimy z drugą stroną. Dzięki temu materiał w okolicy
karku jest naprężony i główka
dobrze podparta.
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„CHWyT
CHACkA-CHACkA”
20. Bierzemy obydwa
pasy materiału do rąk i
mocno naciągamy,

24. gdzie związujemy
chustę węzłem płaskim.
Jeśli przeszkadza nam
węzeł na plecach, możemy go zrobić również na
biodrze. Wtedy jednak
nie należy na początku
wiązania chwytać chusty
w środku, lecz jedną
stronę zostawić nieco
dłuższą!

21. a następnie ciągniemy chustę
w pod kątem w górę „potrząsając“ przy tym pupą. Teraz widać,
ile jeszcze pozostało nienaciągniętego materiału, zanim wszystko będzie dobrze napięte. Jeśli
jednak ciągniemy za mocno, chusta może się wpić w pachy!

25. W ostatniej czynności bierzemy nóżki dziecka do rąk i układamy
dziecko w pozycji kucznej, aby powstało ułożenie nóżek w pozycji kucznej w rozkroku.

22. Utrzymujemy
naprężenie chusty i
prowadzimy ściągnięte pasy chusty po
bokach ciała dziecka
w dół.

26. Jeśli czujemy się na
początku nieco niepewnie, możemy podep-rzeć
główkę dziecka zewnętrznym pasem chusty (nie
jest to jednak konieczne,
jeśli dobrze zawiązaliśmy
chustę). „Zasłonka” jest
szczególnie przydatna,
jeśli chcemy chronić
dziecko przed zbyt wielkim zainteresowaniem
innych lub gdy maluch
potrzebuje spokoju.

23. Krzyżujemy pasy
materiału pod pupą i
prowadzimy je pod
nóżkami dziecka do
tyłu,

27. Tak to powinno
wyglądać, jeśli chusta
jest odpowiednio zawiązana.

W tym wariancie najwspanialsze jest to, że nawet najmniejsze dziecko możemy nosić odpowiednio ściśle owinięte (efekt „drugiej skóry“)! również latem wariant ten jest bardzo przyjemny,
ponieważ dziecko jest zawinięte tylko w pojedynczy pas chusty. Kiedy dziecko staje się cięższe
i większe, lepiej zmienić ten wariant noszenia na inny, ponieważ tutaj najbardziej są obciążone u
noszącego górne partie ramiona i karku, a to może w przyszłości stać się uciążliwe.
Zum Scheider Feld 45
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PodWójNy X (od UrodZeNiA)

01. Bierzemy chustę oburącz w
środku (patrz naszywka) i chwytamy za krawędzie.

02. Marszczymy chustę w
rękach,

03. aż otrzymamy ściągnięty
wąski pas.

04. Owijamy się nim od tyłu na
wysokości talii

05. i ciągniemy go do przodu.

06. Krzyżujemy pasy chusty
przed sobą

07. i przekładamy je przez ramiona na plecy.

08. Bierzemy obydwa pasy do rąk

09. i krzyżujemy pasy na plecach.

Zum Scheider Feld 45

•

D-51467 Bergisch Gladbach

•

Tel. +49 (0)22 02- 98 35 0

•

www.hoppediz.com

21

10. Potem prowadzimy pasy na
wysokości talii do przodu,

11. gdzie związujemy je węzłem
przesuwnym (patrz Rozdział 7).

Alternatywnie można tu
użyć węzła płaskiego.

Jeśli węzeł na brzuchu
nam przeszkadza, można zrobić go na boku
(na biodrze). Wtedy
jednak należy chwycić
chustę nie w środku,
lecz nieco przesunąć,
aby jedna strona była
nieco dłuższa!

13. Teraz ciągniemy szlufki na dół i do
tyłu, aby obydwie były jednakowej długości. Na początku możemy to sprawdzić
w lustrze!

15. Następnie chwytamy
stopę dziecka i prowadzimy w dół.

Zum Scheider Feld 45

•

12. Teraz możemy sprawdzić,
czy węzeł da się naprawdę przesuwać.

14. Opieramy dziecko na ramieniu i
sięgamy jedną ręką przez szlufkę.

16. Przekładamy dziecko na drugie ramię i czynność powtarzamy
z druga stopą.

D-51467 Bergisch Gladbach

•

17. Kiedy dziecko siedzi na X, należy
zwrócić uwagę, aby X był nieco wyżej
(kość ogonowa) i aby łatwiej było rozsunąć pasy chusty!
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18. Najpierw naciągamy pas „od
ciała” na pupę dziecka na tyle
szeroko, aby krawędzie sięgały
od jednego dołu podkolanowego
do drugiego.

19. Potem ciągniemy chustę
przez plecy (środek chusty jest
ponad środkiem plecków) aż do
wysokości główki

20. i robimy to samo z drugą
stroną (zewnętrzny pas). Na początku pomocne jest lustro!

21. Ciągniemy równomiernie
wygładzoną chustę przez plecy i
główkę dziecka.

22. Na koniec podciągamy nóżki
dziecka lekko na wysokości naszej talii, aby dziecko siedziało w
chuście w pozycji kucznej w rozkroku.

23. Dziecko jest zawinięte w chuście na odpowiedniej wysokości,
kiedy można je pocałować w
czółko.

24. Jeśli chusta nadal jest
nieco luźna, można ją dociągnąć za pomocą węzła
przesuwnego.*

25. W zależności od wieku dziecka
możemy również wysuwać główkę i
ramionka, aby miało ono więcej swobody
ruchu.

26. Zaletą tego wariantu noszenia jest to, że plecy noszącego
są równomierne obciążone, co w
przypadku nieco cięższych dzieci
nie jest bez znaczenia.

*jeśli chusta nie leży jeszcze odpowiednio albo jest zbyt luźna, można rozwiązać węzeł, zablokować jeden
pas między kolanami, a drugi pas naciągnąć kawałek po kawałku. Wtedy zmieniamy strony i jeśli drugi pas
chusty również został dociągnięty, łączymy obydwa pasy węzłem płaskim albo zwykłym podwójnym węzłem.
Zum Scheider Feld 45
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Również odpowiednie dla bliźniąt!
(kiedy dzieci same trzymają główkę)

Ten wariant nadaje się również do noszenia bliźniąt. Dzieci wkładane są jedno po drugim do szlufek na biodrze i tak mogą przez krótki czas być
noszone przez jedną osobę.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ten sposób
noszenia na dłuższą metę jest bardzo ciężki, ponieważ dźwigamy dwoje dzieci. Dlatego polecamy ten

wariant noszenia tylko przez krótki czas, ponieważ
mamy, które nosiły w brzuchu dwoje dzieci nie
powinny zbytnio przeciążać miednicy, względnie
powinny chronić bliznę po cesarskim cięciu!
Jeśli chcemy nosić dwoje dzieci, radzimy skłonić
się do zakupu drugiej chusty. Dla partnera, dziadków… i wszystkich, którzy chcą pomóc.

Zaletą podwójnego X (obojętne czy z jednym dzieckiem czy z dwojgiem) jest to, że chusta może
zostać zawiązana bez dziecka. jeśli dziecko chce odpocząć lub spać, ząbkuje albo ma kolkę,
łatwo można je włożyć bądź wyjąć z chusty. Przy złej pogodzie można zawiązać chustę w domu
(w suchym miejscu). Ten wariant może być używany od urodzenia i nawet potem, kiedy dziecko
jest większe i cięższe, ponieważ obciążenie jest równomierne na plecach noszącego.
Zum Scheider Feld 45
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KANGUreK (od UrodZeNiA)

01. Rozkładamy chustę
tak, aby środek (patrz
naszywka) był przed
nami i kładziemy tam
dziecko.

02. Marszczymy górną
krawędź chusty tak, aby
znalazła się w okolicy
karku dziecka.

03. Bierzemy w dłoń
obydwie stópki dziecka
i przesuwamy nóżki do
uzyskania pozycji kucznej.

04. Stópki opieramy o
swoje uda.

05. Chwytamy dolne
krawędzie chusty na
tyle szeroko,

06. aby sięgały one
ramion dziecka.

07. Tam zatrzymujemy
ręce i marszczymy
chustę wokół ramion
dziecka.

08. Bierzemy obydwa
pasy chusty w jedną
dłoń.

09. Ściągamy najpierw
jedną stronę chusty,

10. a potem drugą, aż
chusta ściśle obejmie
dziecko.

11. Przytrzymujemy
przy tym plecki dziecka
dłonią

12. i powoli wstajemy.

Zum Scheider Feld 45
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13. Chwytamy jeden
pas materiału i

14. przekładamy przez
ramiona. Tutaj dziecko
powinno się już znajdować na wysokości
„całusa w czółko”.

15. Tak samo robimy z
drugim pasem po drugiej stronie, uważając
przy tym, aby dolna krawędź przechodziła prawidłowo w dole podkolanowym.

16. Podpieramy plecki
dziecka dłonią na płask, pilnując przy tym, aby dziecko
było w pozycji rozkrocznej.
Wygładzamy górną krawędź
przez plecki aż do potylicy
dziecka.

17. Chwytamy dłonią
pas chusty za górną
krawędź

18. i przeciągamy ją
pod chustą na
zewnątrz.

19. Trzymając mocno
tę krawędź ciągniemy
ją pod skosem w górę
tak,

20. aby cały pas chusty
się przekręcił.

21. Chwytamy dłonią pas chusty
po drugiej stronie za górną krawędź,

Zum Scheider Feld 45

•

22. przeciągamy ją pod chustą
na zewnątrz. Trzymając mocno
krawędź, ciągniemy ją pod skosem w górę,

D-51467 Bergisch Gladbach
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24. Chwytamy dłonią
pod jednym pasem za
krawędź drugiego
pasa.

25. Przeciągamy ten
pas pod drugim

26. do przodu i marszczymy go tam (naprężony) kawałek po
kawałku,

27. aż uzyskamy wąski
pas . Dolna krawędź
(na zdjęciu koloru
pomarańczowego) jest
odpowiedzialna za
napięcie materiału w
okolicy główki.

28. Przekładamy wąski pas do
drugiej dłoni, podpieramy ręką
plecki dziecka, trzymając znów w
dłoni pas chusty.

29. Wolną ręką sięgamy do tyłu,
chwytamy brzeg pasa chusty

30. i marszczymy go (naprężony)
kawałek po kawałku, aż uzyskamy wąski pas.

31. Teraz przekładamy drugi pas
do przodu

32. pod pupą dziecka, gdzie bierzemy oba pasy w dłoń. Rozkładamy obydwa pasy na ramieniu

33. mniej więcej tyle, aby chusta
była rozciągnięta na ramieniu na
ok. połowę szerokości. To samo
robimy na drugim ramieniu.

Zum Scheider Feld 45
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NAPiNANie CHUSTy NA PLeCACH

34. W celu dociągnięcia chusty, pochylamy
ramiona do przodu.

35. Cofamy ramię, ciągnąc jednocześnie za
pas znajdujący się po
drugiej stronie ramion.

36. Również po drugiej
stronie

37. naprężamy tak chustę.

38. Jeśli chusta podpiera teraz optymalnie
dziecko, obydwa końce
chusty należy związać
pod pupą dziecka.

39. węzłem płaskim
albo węzłem podwójnym.

40. Aby docisnąć węzeł
nie nadwerężając przy
tym miednicy, wyciskamy łokciami pasy chusty na zewnątrz.

41. Teraz dziecko
powinno się znajdować
na wysokości „całusa w
czółko” z nóżkami w
rozkroku przed naszym
brzuchem.

42. Tak powinno wyglądać wiązanie od tyłu,

43. a tak z boku.

44. Jeśli chusta zawija
się na ramionach w
górę, można tego uniknąć nieco ją przekręcając w górę.

45. Naprężenie chusty
się nie zmienia, a my
możemy swobodnie
ruszać obydwiema
rękami.
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SiodełKo Z dłUGiej CHUSTy (4,6 m)
(od urodzenia, ale nie jest to takie łatwe)

01. Chwytamy chustę w środku
(patrz naszywka) za krawędzie.

02. Marszczymy oburącz chustę
kawałek po kawałku,

03. aż uzyskamy wąski pas.

04. Kładziemy chustę przez
ramię tak, aby tylny koniec chusty leżał tuż przy piętach.

05. Marszczymy chustę tak, aby
się nie przekręciła i krawędzie
były na zewnątrz.

06. Bierzemy do ręki przedni pas
i prowadzimy go przez talię

07. do tyłu. Sięgamy od tyłu pod pasem
zwisającym z ramienia za górną krawędź
pasa z przodu.

Zum Scheider Feld 45
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08. Ciągniemy pas na drugą stronę trzymając za górną krawędź.
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09. Przekładamy ten
pas w okolicy talii do
przodu

10. i przekładamy go
sobie przez ramię.

11. Chwytamy obydwiema rękami szlufkę

12. i rozkładamy chustę
jak torbę.

13. Bierzemy dziecko
na ramię i przekładamy
nóżki wolną ręką przez
szlufkę.

14. Podpieramy plecki
dziecka jedną ręką i tak
usadzamy dziecko na
biodrze, aby jedna nóżka była przed, a druga
nóżka za biodrem.

15. Podtrzymujemy
wciąż dziecko jedną
ręką mocno pod pupą
(dolna krawędź jest w
dole podkolanowym), a
drugą ręką rozkładamy

16. resztę materiału na
plecach, aby nie było
marszczeń, a większość materiału była w
okolicy karku dziecka.

17. Podpieramy plecki
dziecka jedną ręką, a
drugą bierzemy zarzucony na ramię pas chusty

18. i dociągamy go.

Zum Scheider Feld 45

•
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19. Teraz przekładamy
ten pas do ręki podtrzymującej dziecko i
trzymamy naprężony pod
jego pupą.

•
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21. Chwytamy
wewnętrzną krawędź
chusty tak,

22. aby można było ją
przekręcić pod chustą
na zewnątrz i tym samym przekręcić chustę.

23. Trzymamy mocno
za krawędź – ciągniemy pod skosem w
górę, aby reszta pasa
chusty się przekręciła.

24. Zmieniamy rękę,
która

25. podtrzymywała
naprężony pas chusty
pod pupą dziecka.

26. Sięgamy wolną
ręką za siebie i chwytamy górną krawędź
pasa chusty.

27. Ciągniemy chustę
za krawędź do przodu,

28. i ściągamy naprężony pas chusty kawałek
po kawałku,

NAPiNANie CHUSTy NA PLeCACH

29. aż uzyskamy wąski
pas.

30. Ciągniemy teraz za
obydwa pasy, aby naprężyć materiał chusty na
plecach dziecka.

Zum Scheider Feld 45
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31. W celu dociągnięcia chusty, pochylamy
ramiona do przodu.
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32. Cofamy ramię, ciągnąc jednocześnie za
pas znajdujący się po
drugiej stronie ramion
(tutaj po lewej).
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33. Gdy chusta otula
dziecko jak druga skóra, opinamy pasy chusty na nóżkach oraz pod
pupą dziecka

34. i zawiązujemy je

35. węzłem płaskim
albo podwójnym.

36. Aby docisnąć
węzeł nie nadwerężając miednicy, naciskamy po prostu łokciami na zewnątrz na
pasy chusty.

37. Tak powinna wyglądać zawiązana chusta z
tyłu,

38. a tak z przodu. W
okolicach karku dziecka powinna być wystarczająca ilość materiału,
aby miał on optymalnie
podparcie.

39. Jeśli w czasie chodzenia chusta unosi się,
możemy temu zapobiec

Również tutaj dziecko tak jest usadzone w chuście, że
powstaje pozycja
kuczno-rozkroczna.

Ta pozycja na biodrze może być już używana u noworodka i jest optymalna dla prawidłowego rozwoju bioderek.
Zaletą tej pozycji jest to, że chustę można dociągnąć z
dzieckiem przy ciele i w przypadku długiej chusty nie
pozostaje zbyt wiele zwisającego materiału.

40. podwijając do góry zewnętrzną
krawędź. Tym samym naprężenie
nie zmienia się, a my mamy wolne ręce.

Zum Scheider Feld 45
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Zwykle każdy noszący ma swoją ulubioną stronę noszenia, ale w interesie zdrowych bioder noszącego radzimy
zmieniać strony noszenia, aby zapobiec jednostronnym
przeciążeniom.
Prawidłowo zawiązaną pozycję na biodrze można poznać
po tym, że nie musimy się przechylać w drugą stronę,
aby zrobić przeciwwagę dla ciężaru dziecka!
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ProSTe X (Kiedy dZieCKo SAmo TrZymA GłóWKę)

01. Bierzemy chustę oburącz w
środku (patrz naszywka)
i chwytamy za krawędzie.

04. Nakładamy pas na
ramiona w ten sposób,
aby pas materiału po
jednej stronie był dłuższy ok. 40 cm od pasa
po drugiej stronie.

02. Marszczymy chustę w
rękach,

05. Przesuwamy chustę
obydwoma rękami tak
daleko do tyłu, aż
powstanie szlufka, którą możemy dosięgnąć
swobodnie ręką.

08. Jedną ręką sięgamy przez
szlufkę,

Zum Scheider Feld 45

03. aż otrzymamy ściągnięty
wąski pas.

06. Teraz krzyżujemy
pasy chusty przed
sobą.

09. a drugą podajemy dłuższy
pas.

•
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07. Dłuższy jest prowadzony do tyłu, a krótszy
zwisa swobodnie.

10. Potem przewlekamy dłuższy
pas przez szlufkę i prowadzimy
go na wysokości talii do przodu,
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11. gdzie wiążemy go z krótszym pasem na biodrze

12. Ciągniemy za przeciwległe
krawędzie (ten sam kolor), aby
pozbyć się nadmiaru materiału z
węzła.

14. Ponieważ węzeł leży teraz z przodu,
chwytamy pasy oburącz i ciągniemy je
tak daleko w dół, aż węzeł będzie leżał z
tyłu biodra.

16. Opieramy dziecko na ramieniu i sięgamy jedną ręką przez
szlufkę.

Zum Scheider Feld 45
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13. Zawiązujemy węzeł przesuwny (patrz Rozdział 7).
Alternatywnie można i tutaj
zawiązać węzeł płaski albo
zwykły podwójny.

15. Teraz ciągniemy za powstałe na
ramionach szlufki w dół, by się upewnić,
czy są one tej samej długości. Na początku można to sprawdzić w lustrze!

17. Potem chwytamy stopę
dziecka i prowadzimy w dół.

D-51467 Bergisch Gladbach
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19. i tę samą czynność powtarzamy z drugą stopą.

22. aby krawędzie sięgały od jednego dołu
podkolanowego do drugiego. Na początku
pomocne jest lustro!

20. Kiedy dziecko siedzi na X,
należy zwrócić uwagę, aby X
było nieco wyżej (kość ogonowa)
i (kość ogonowa) i aby łatwiej
było rozsunąć pasy chusty!

23. Potem ciągniemy
chustę przez plecy aż
do wysokości główki
i karku a następnie

26. Środek chust jest na środku pleców dziecka.
Na koniec przesuwamy łydki dziecka na wysokość talii, aby dziecko znajdowało się w pozycji
kuczno-rozkrocznej.
Zum Scheider Feld 45
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21. Najpierw naciągamy pas „od
ciała” na pupę dziecka na tyle
szeroko,

24. robimy to samo z
drugą stroną (zewnętrzny pas).

27. Tak wygląda to z przodu:
okrągłe plecki, nóżki odwiedzione na bok i wysokość
„całusa w czółko“.
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25. Teraz możemy rozłożyć i wyrównać chustę na plecach dziecka.

28. Tak szlufki powinny wyglądać z
tyłu, kiedy dziecko
siedzi w chuście.
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29. U większych dzieci główka nie musi
być podparta (jeśli potrafią samodzielnie
ją trzymać),

30. a u większych powinny również na
zewnątrz wystawać rączki.

Odpowiednie dla bliźniąt
(również przy wiązaniu Podwójny Xpodwójne wiązanie na krzyż)
Ten wariant dobrze się sprawdza przy noszeniu bliźniąt.
Jedno dziecko jest pewnie noszone w chuście (trochę
przesunięte na bok), a drugie dziecko trzymane w obu
dłoniach.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ten sposób
noszenia na dłuższą metę jest bardzo ciężki, gdyż
dźwigamy dwoje dzieci. Z tego powodu polecamy ten
wariant tylko przez krótki czas, ponieważ mamy, które
nosiły w brzuchu dwoje dzieci nie powinny zbytnio
przeciążać miednicy, względnie powinny chronić bliznę
po cesarskim cięciu!
Jeśli chcemy nosić dwoje dzieci, radzimy skłonić się
do zakupu drugiej chusty. Dla partnera, dziadków… i
wszystkich, którzy chcą pomóc.

Zaletą tego wiązania (obojętne czy z jednym dzieckiem czy z dwoma) jest to, że chusta może
zostać zawiązana bez dziecka. jeśli dziecko chce odpocząć lub spać, ząbkuje albo ma kolkę,
łatwo można je włożyć bądź wyjąć z chusty. W razie potrzeby przy złej pogodzie można zawiązać chustę już w domu (w suchym miejscu).
Zum Scheider Feld 45
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SiodełKo – WęZeł Z TyłU
(kiedy dziecko samodzielnie trzyma główkę)

01. Bierzemy chustę oburącz w
środku (patrz naszywka) i chwytamy za krawędzie.

04. Nakładamy pas
przez ramię w ten sposób, aby móc go związać na wysokości bioder.

02. Marszczymy chustę w
rękach,

05. Ważne jest, aby
ciągnąć za przeciwległe krawędzie (ten sam
kolor)

08. Przesuwamy węzeł tak
daleko do tyłu, aż znajdzie
się on pomiędzy łopatką a
kręgosłupem.
Zum Scheider Feld 45

03. aż otrzymamy ściągnięty
wąski pas.

06. w celu pozbycia
się zbędnego materiału
z węzła.

09. Rozkładamy chustę i
chwytamy za dolną krawędź.

•

D-51467 Bergisch Gladbach

•

07. Następnie wiążemy
węzeł płaski (patrz
Rozdział 7).

10. Teraz ciągniemy za
dolną krawędź (w środku,
wzdłuż ciała) w górę.
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11. Bierzemy dziecko i
opieramy o ramię, a
potem delikatnie wsuwamy do chusty. Należy zwrócić uwagą, aby
górna krawędź pozostała na górze!

12. Naciągamy chustę
na plecy dziecka w
górę tak, aby dolna krawędź leżała w dole podkolanowym, a większość materiału wraz z
górną krawędzią chusty
leżała w obrębie karku.

13. Przesuwamy dziecko na biodro tak, by na
nim siedziało i jedna
nóżka była przed, a
druga za biodrem
noszącego.

14. Rozkładamy pas
chusty na ramieniu, tak,
aby środek chusty leżał
na ramieniu.

15. Bierzemy łydki
dziecka w ręce i leciutko przesuwamy do
góry, aby dziecko siedziało w pozycji kuczno-rozkrocznej.

16. Tak to powinno
wyglądać od tyłu, dziecko powinno siedzieć na
wysokości talii noszącego.

17. Zbędny materiał
luźno owijamy wokół
nóżek

18. i związujemy go w
okolicy wolnego biodra.

Zwykle każdy noszący ma swoją ulubioną stronę, ale dla
dobra własnych bioder najlepiej od czasu do czasu zmieniać stronę, aby zapobiec jednostronnym przeciążeniom.
Noszenie na biodrze nadaje się na krótkich dystansach,
w domu i na powietrzu, kiedy maluchy stają się zmęczone
i marudne. jeśli znajdą się wtedy w chuście, czują się od
razu lepiej i często już po paru minutach zasypiają!
19. Jeśli chcemy dziecko uchronić
przed potencjalnym zagrożeniem np.
w czasie gotowania, możemy je po
prostu przesunąć do tyłu. Tam nic
złego nie może się stać.
Zum Scheider Feld 45

•

Chusta jest dobrze zawiązana na biodrze, jeśli nie musimy się odchylać w przeciwnym kierunku do obciążonego
biodra i tym samym tworzyć przeciwwagi dla ciężaru
dziecka!
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SiodełKo – WęZeł Z PrZodU
(kiedy dziecko samo trzyma główkę)

01. Bierzemy chustę oburącz w
środku (patrz naszywka) i chwytamy za krawędzie.

04. Nakładamy pas
przez ramię w ten sposób, aby móc go związać na wysokości bioder.

02. Marszczymy chustę w
rękach,

05. Ważne jest, aby
ciągnąć za przeciwległe krawędzie (ten sam
kolor)

03. aż otrzymamy ściągnięty
wąski pas.

06. w celu pozbycia się
zbędnego materiału z
węzła.

07. Potem zawiązujemy
węzeł przesuwny (patrz
Rozdział 7) na wysokości talii.

Alternatywnie można i tutaj
zawiązać węzeł płaski albo
zwykły podwójny.

08. Przesuwamy węzeł w górę, aby
znalazł się mniej więcej na wysokości obojczyka.

Zum Scheider Feld 45

09. Rozkładamy chustę

•
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10. i wsuwamy powoli dziecko z
ramienia do chusty.

•
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11. Następnie naciągamy chustę
na plecy dziecka, aby dolna krawędź leżała w dole podkolanowym, a górna krawędź leżała w
okolicy karku.

14. Możemy również z
przodu poprawiać i
układać chustę, aby
dobrze leżała.

12. Teraz chwytamy górną krawędź i ciągniemy przez ramię,

15. Jeśli chusta leży
teraz zbyt luźno, możemy ją naprężyć przesuwając węzeł przesuwny!

13. a materiał powinien być równomiernie rozłożony na ramieniu.

16. Bierzemy łydki
dziecka w ręce i leciutko przesuwamy do
góry, aby dziecko siedziało w pozycji kuczno-rozkrocznej.

17. Wiązanie jest prawidłowe, jeśli jedna nóżka
jest przed, a druga za
biodrem noszącego, a
chusta pewnie trzyma
dziecko. Zwisające końce chusty owijamy
wokół bioder i luźno
wiążemy na węzeł.

Szczególnie polecamy dla noszących plecak!
Zwykle każdy noszący ma swoją ulubioną stroną, ale dla dobra własnych bioder najlepiej od
czasu do czasu zmieniać stronę, aby zapobiec jednostronnym przeciążeniom.
Noszenie na biodrze nadaje się na krótkich dystansach, w domu i na powietrzu, kiedy maluchy
stają się zmęczone i marudne. jeśli znajdą się wtedy w chuście, czują się od razu lepiej i często
już po paru minutach zasypiają!
Chusta jest dobrze zawiązana na biodrze, jeśli nie musimy się odchylać w przeciwnym
kierunku do obciążonego biodra i tym samym tworzyć przeciwwagi dla ciężaru dziecka!
Zum Scheider Feld 45
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PLeCACZeK (Kiedy dZieCKo SAmo TrZymA GłóWKę)

01. Rozkładamy chustę tak, aby
środek (patrz naszywka) był
przed nami i tam kładziemy
dziecko. Górna krawędź chusty
powinna być w okolicy karku

02. a dolna na wysokości dołu
podkolanowego. Bierzemy obydwie stópki w rękę i podciągamy
do pozycji kucznej.

03. Kładziemy nóżki na własnych
udach i chwytamy dolną krawędź
oburącz.

04. Krawędź powinna być na tyle
szeroko uchwycona, aby sięgała
ramion dziecka.

05. Marszczymy chustę (wnętrza
dłoni na górze) powoli od dołu w
kierunku ramion dziecka.

06. Kończymy ok. trzy szerokości
palca pod podbródkiem dziecka.

07. Chwytamy obydwa wąskie pasy w jedną dłoń

Zum Scheider Feld 45

•

08. i dociągamy kawałek po kawałku tak,
aby chusta „opatulała” dziecko ściśle jak
druga skóra.
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09. Bierzemy górny pas w lewą
dłoń

10. i prowadzimy go pomiędzy
palcem wskazującym i środkowym znowu

11. do prawej dłoni, utrzymując
naprężenie materiału.

12. Podnosimy teraz dziecko
prawą dłonią i podpieramy przy
tym

13. głowę i plecy lewym przedramieniem. Pochylamy się na tyle
do przodu, żeby mieć wyprostowane plecy.

14. Teraz zarzucamy lekko
dziecko przez prawe ramię na
plecy.

15. Gdy tylko dziecko znajdzie
się poniżej ramienia, sięgamy
lewą ręką

16. pod jego pupę, aby je przesunąć na właściwe miejsce na
plecach.

17. Teraz rozdzielamy przed
sobą pasy chusty palcem wskazującym

Zum Scheider Feld 45
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18. i ciągniemy je przez głowę
do przodu. Przy tym drugą ręką
należy ciągle jeszcze podtrzymywać pupę dziecka.

21. Ciągniemy chustę
kawałek po kawałku
najpierw po jednej stronie aż do naprężenia,

19. Ponieważ dziecko zwykle
leży na części chusty, chwytamy
teraz obydwa kawałki chusty

22. potem na drugiej,
aby chusta optymalnie
opasywała dziecko.

25. Aby naprężenie wywołane
skręceniem chusty przeniosło się
na całą chustę, rozkładamy na
chwilę obydwa pasy na zewnątrz.
Zum Scheider Feld 45

23. Utrzymując naprężenie chusty, blokujemy
jeden pas pomiędzy
nogami i przekręcamy
pas chusty dwa razy do
środka.

26. Prowadzimy pasy albo pod
pachami do tyłu albo

•

20. i naprężone ciągniemy w bok
na zewnątrz, aby wyciągnąć
materiał spod dziecka.

D-51467 Bergisch Gladbach

•

24. Kiedy wszystko leży
ściśle, obydwa końce
przekręcamy do środka.

27. wiążemy powyżej piersi prosty węzeł. Potem prowadzimy
pasy bardzo wąsko pod pachami
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28. do tyłu tak, aby dłońmi sięgnąć pod pupą dziecka.

29. Teraz krzyżujemy pasy pod
pupą dziecka

30. i prowadzimy pasy pod nóżkami wokół talii znowu

31. do przodu. Przy tym spokojnie
można jeszcze nieco „pomachać”
biodrami w celu lepszego naprężenia chusty.

32. Z przodu pasy związujemy
węzłem płaskim (patrz wiązanie
węzłów).

33. Jeśli węzeł uciska, można
go spokojnie przesunąć do góry
lub w dół.

34. Można również rozsunąć chustę na ramionach, żeby lepiej rozłożyć ciężar (od zdj. 22, str. 42).

35. Na koniec łapiemy dziecko
za łydki i usadzamy w pozycji
kuczno-rozkrocznej.

36. Tak powinno to wyglądać z
boku.

Na poczàtku zalecamy ćwiczyć ten wariant przy wsparciu drugiej osoby, aż do pewnego opanowania.
Zaletą tego noszenia jest to, że nosimy większy ciężar na plecach. jest to o wiele przyjemniejsze i lżejsze.
dodatkowo mamy znowu wolny brzuch i sami możemy o wiele więcej zrobić. dziecko ma z tyłu również
superpozycję do obserwacji świata w dole! Kiedy dzieci zaczynają chodzić, noszenie na plecach jest
bardzo wygodne, ponieważ z chustą w plecaku albo w torbie na drogę powrotną o wiele wygodniej można
się zająć dzieckiem, aniżeli z wózkiem w jednej ręce, a dzieckiem w drugiej.
Zum Scheider Feld 45
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A TAK ZdejmUjemy!

01. Pochylamy się znowu do przodu i cały
czas trzymając naprężone pasy chusty rozwiązujemy chustę aż do węzła na piersi.

02. Rozwiązujemy węzeł cały czas trzymając naprężone pasy chusty.

03. Kładziemy obydwa pasy na jedno z
ramion.

04. Teraz przekładamy obydwa pasy (ciągle
naprężone) w jedną dłoń, przy czym druga
dłoń sięga pod pupę dziecka.

05. Popuszczamy chustę kawałek po kawałku i opuszczamy
dziecko powoli pod pachą na
wysokości talii do przodu.
Zum Scheider Feld 45

06. Dopiero, kiedy pewnie trzymamy dziecko, możemy się
wyprostować

•
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•

07. i upuścić albo odłożyć
chustę.
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PLeCACZeK Z KróTKiej CHUSTy (2,5 m)
(kiedy dziecko samo trzyma główkę)

01. Rozkładamy chustę tak, aby
środek (patrz naszywka) był
przed nami i tam kładziemy
dziecko. Górna krawędź chusty
powinna być w okolicy karku,

02. a dolna na wysokości dołu
podkolanowego. Bierzemy obydwie stópki w rękę i podciągamy
do pozycji kucznej.

03. Kładziemy nóżki na własnych
udach i chwytamy oburącz dolną
krawędź.

04. Krawędź powinna być na tyle
szeroko uchwycona, aby sięgała
ramion dziecka.

05. Marszczymy chustę (wnętrza
dłoni na górze) powoli od dołu w
kierunku ramion dziecka.

06. Kończymy ok. trzy szerokości
palca pod podbródkiem dziecka

07. Chwytamy obydwa wąskie pasy w
jedną dłoń

Zum Scheider Feld 45

•
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08. i dociągamy kawałek po kawałku
tak, aby chusta opatulała dziecko ściśle
jak druga skóra.
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09. Podnosimy dziecko w chuście prawą ręką i podpieramy
przy tym głowę i plecy

10. lewym przedramieniem.
Pochylamy się na tyle do przodu,
żeby mieć wyprostowane plecy.

11. Teraz zarzucamy lekko dziecko przez prawe ramię

12. na plecy. Gdy tylko dziecko
znajdzie się poniżej ramienia, sięgamy lewą ręką

13. pod jego pupę, aby je przesunąć na właściwe miejsce na
plecach.

14. Teraz rozdzielamy przed
sobą pasy chusty palcem wskazującym

15. i ciągniemy je przez głowę
do przodu. Przy tym drugą ręką
należy ciągle jeszcze podtrzymywać pupę dziecka.

16. Ponieważ dziecko zwykle
leży na części chusty, chwytamy
teraz obydwa kawałki chusty

17. i naprężone ciągniemy w
bok na zewnątrz, aby wyciągnąć
materiał spod dziecka.

Zum Scheider Feld 45
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18. Jeden pas chusty
prowadzimy teraz pod
pachą, a drugi przez
ramię, wzdłuż szyi do
przodu

19. i ciągniemy pas naj- 20. po drugiej stronie,
pierw po jednej, a
kawałek po kawałku,
potem
aby chusta ściśle opatulała dziecko.

22. W razie potrzeby dociągamy
węzeł, aby dziecko pewnie siedziało w chuście.

25. Tak to powinno wyglądać z
przodu,

23. Aby lepiej rozłożyć ciężar,
rozciągamy szeroko pas na
ramieniu.

21. Wytrzymując przy tym
naprężenie chusty, zawiązujemy pasy na piersi na węzeł
przesuwny, przy czym węzeł
się przesuwa na pasie chusty
zwisającym z ramienia (patrz
Rozdział 7).

24. Chwytamy dziecko za stópki i
podciągamy lekko do talii, aby
dziecko siedziało w chuście w
pozycji kuczno-rozkrocznej.

26. tak z boku,

27. a tak z tyłu!

Na początku radzimy ćwiczyć ten wariant przy wsparciu drugiej osoby, aż do pewnego opanowania.
Zum Scheider Feld 45
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WiąZANie PLeCACZKA Z UżyCiem foTeLA
(gdy dziecko siedzi samodzielnie)

01. Kładziemy środek
chusty na stabilne siedzisko z oparciem na
plecy i podparciem dla
łokci z obu stron.

02. Na to sadzamy
dziecko tak, aby dolna
krawędź chusty

05. przez ramiona do przodu.

08. Sięgamy jedną ręką
pod plecy dziecka, drugą przytrzymując naprężone pasy.

03. leżała w dole podkolanowym, a górna
krawędź chusty opasywała ramiona.

06. dociągamy pasy kawałek po
kawałku,

04. Siadamy przed
dzieckiem i ciągniemy
obydwa pasy chusty

07. aż chusta otuli dziecko jak
druga skóra.

09. Przesuwamy dziecko jedną ręką na właściwe
miejsce (głowa powinna się znajdować co najmniej
na wysokości karku noszącego) i ciągniemy drugą
ręką naprężone pasy chusty w dół. Przy tym mamy
proste plecy, aby dziecko się na nich lepiej ułożyło.

10. Następnie bierzemy
każdy pas do jednej ręki
i ciągniemy je naprężone do przodu.

Dalej postępujemy jak przy Plecaczku (str. 42, zdj. 21).

Zum Scheider Feld 45
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SiodełKo WiąZANe NA KrZyż (Gdy dZieCKo
SiedZi SAmodZieLNie) – Szczególnie odpowiednie dla mężczyzn –

04. Nakładamy pas przez
ramię w ten sposób, że obydwie części będą jednakowej
długości (naszywka na ramieniu).

01. Bierzemy chustę
oburącz w środku (patrz
naszywka) i chwytamy
za krawędzie.

02. Marszczymy chustę
w rękach,

05. Krzyżujemy chustę
na biodrze, gdzie ma
siedzieć dziecko.

06. Następnie na drugim 07. węzeł przesuwny
biodrze zawiązujemy
(patrz wszywka).

08. Po stronie „noszącej“
powinien być X.

09. Kładziemy sobie
dziecko na ramieniu po
stronie noszącej

10. i jedną ręką prze11. Zmieniamy rękę i
kładamy nóżkę dziecka przekładamy drugą
przez szlufkę z przodu, nóżkę dziecka
podtrzymując plecy
dziecka drugą ręką.

12. przez szlufkę z boku.

Zum Scheider Feld 45
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03. aż otrzymamy ściągnięty wąski pas.
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13. Powoli opuszczamy dziecko
na X, pilnując przy tym, aby X
leżał nieco powyżej (kość ogonowa), by łatwiej było rozciągnąć
pasy chusty.

14. Rozciągamy najpierw
wewnętrzny pas pod pupą (od
jednego dołu podkolanowego do
drugiego), a potem na plecy
dziecka.

15. To samo robimy z drugą stroną (zewnętrzny pas).

16. Aby lepiej rozłożyć ciężar,
rozkładamy równomiernie szeroko pas chusty na ramieniu.

17. Jeśli dziecko nadal nie siedzi
dostatecznie prosto, możemy
dociągnąć chustę na krawędziach
(pasy chusty) za pomocą węzła
przesuwnego.

18. Chwytamy łydki dziecka i
wolno przesuwamy je do tyłu,
aby dziecko siedziało w chuście
w pozycji kuczno-rozkrocznej.

19. Również w przypadku tego trzymania
na biodrze jest ważne, aby jedna nóżka
była przed, a druga za biodrem noszącego.

20. Pozycja ta szczególnie nadaje się dla
mężczyzn, którym natura poskąpiła tak pięknych szerokich bioder, jakie mają kobiety!

Ponieważ przy tym wariancie noszenia jest podparta tylko dolna część pleców, dziecko powinno
już umieć siedzieć i mieć stabilne plecy!
Również tu należy często zmieniać stroną noszenia, aby zapobiec jednostronnemu przeciążeniu
kręgosłupa noszącego!
Zum Scheider Feld 45

•

D-51467 Bergisch Gladbach

•

Tel. +49 (0)22 02- 98 35 0

•

www.hoppediz.com

51

PLeCACZeK WiąZANy NA KrZyż – dLA ZAAWANSoWANyCH
(kiedy dziecko już samodzielnie trzyma główkę)

Do tego punktu wiążemy jak w
wiązaniu prostym na plecach (str.
42, il. 20)!

21. Utrzymujemy naprężenie i
prowadzimy chustę pod pachami
do przodu.

22. Przy tym cały czas pozostajemy w pozycji pochylonej (proste
plecy) i utrzymujemy chustę w
naprężeniu.

23. Dociągamy chustę kawałek
po kawałku, aby otulała ona
dziecko jak druga skóra.

24. Wiążemy na piersiach węzeł.

25. Jeden pas chusty trzymamy
ściśnięty między nogami, przy
czym

26. drugi pas chusty prowadzimy przez
ramię do tyłu
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28. Naprężamy pas chusty rozpostarty na plecach dziecka i
prowadzimy go pod nóżką do
przodu.

29. Blokujemy ten pas między
nogami.

30. Również drugi pas prowadzimy przez ramię

31. do tyłu.

32. Rozprostowujemy pas chusty na plecach dziecka,

33. Naprężamy pas chusty rozpostarty na plecach dziecka i
prowadzimy go pod nóżką do
przodu.

34. Z przodu dociągamy chustę, ciągnąc za
pas powyżej węzła do tyłu i jednocześnie drugą ręką za kawałek chusty po przeciwnej stronie do przodu.
Zum Scheider Feld 45
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36. Teraz ciągniemy znów równocześnie
obydwa pasy chusty do przodu,

37. zanim zostaną one związane węzłem
płaskim (patrz Rozdział 7). Jeśli węzeł
na brzuchu nam przeszkadza, możemy
go zrobić z boku.

38. Umieszczone w chuście dziecko
przesuwamy za łydki tak, aby znajdowało się w pozycji kuczno rozkrocznej.

39. Jeśli węzeł uciska, można go po
prostu przesunąć w górę albo w dół!

40. Tak powinno to wyglądać z boku,

41. a tak z tyłu.

Na początku powinno się ćwiczyć ten wariant przy wsparciu drugiej osoby, aż się go pewnie opanuje.

Zaleta tego wiąZania:
dzięki temu, że 3 warstwy chusty otulają plecy dziecka, jest ono lepiej opatulone niż w zwykłym
wiązaniu na plecach i można zabierać je na dłuższe spacery i wędrówki.
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Noszenie w chustach

– Obok ssania jedną z potrzeb niemowląt jest
bycie noszonym, przez co zaspokojona zostaje jedna z ich pierwotnych potrzeb bliskości i bezpieczeństwa.
– W przypadku wcześniaków, gdzie okres noszenia w łonie matki został przedwcześnie przerwany,
pojawia się dokonała szansa na donoszenie dziecka w bezpośredniej bliskości z matką. Noszenie
łączy dziecko z matką tym bardziej, jeżeli początkowo kontakt między obojgiem był ograniczony.
– Dziecko poprzez bezpośrednią bliskość z matką
czuje się chronione i bezpieczne. Czuje jej ruchy i
odbiera ją wszystkimi zmysłami. Ma to pozytywny
wpływ na całościowy rozwój fizyczny, motoryczny i
umysłowy dziecka.
– Również w przypadku rodziców dzieci adoptowanych chusta jest doskonałym medium, aby dać
dziecku poczucie bezpieczeństwa i obudzić w nim
zaufanie.
– Lekki masaż spowodowany ruchem noszącego
oraz ciepło jego ciała zdecydowanie łagodzą
wzdęcia i kolki lub wręcz im zapobiegają!

– zalety dla dziecka

– Za sprawą kołysania powodowanego chodem
noszącego, podobnym do kołysania w łonie matki,
dzieci uspokajają się szybciej (nawet te najbardziej
rozkrzyczane i męczone przez wzdęcia) i najczęściej usypiają podczas noszenia.
– Ciągły, urozmaicony ruch, jakiego doświadcza
dziecko wpływa na rozwój zmysłu równowagi.
Noszenie poprawia także przemianę materii.
– Ułożenie nóżek w rozkroku pozytywnie wpływa
na rozwój bioderek i (jako uzupełnienie terapii ortopedycznej) łagodzi lub całkiem niweluje ich wady
rozwojowe. W przypadku takich wad należy się jednak skontaktować z lekarzem ortopedą lub fizjoterapeutą.
– Niemowlęta z natury mają zaokrąglony kręgosłup. Z tego powodu istotne dla rozwoju dziecka
jest to, aby nie leżało zbyt często w łóżeczku lub
wózku. Za sprawą specjalnej metody tkania chust
HOPPEDIZ® optymalnie dopasowują się one do
sylwetki dziecka i ją wspierają. Nie jest to możliwe
w przypadku różnego rodzaju nosidełek.
– Dziecko może oglądać świat „z góry” i od samego początku mieć odczucie, że jest jego częścią.

– Noszenie w chuście pomaga uspokoić dziecko w
trakcie bolesnego ząbkowania.
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Noszenie w chustach

zalety dla rodziców

– Dziecko może towarzyszyć rodzicom niemal w
każdej sytuacji (zakupy w ciasnych sklepach, wyprawy do lasu, w góry i na plażę, przejazd środkami komunikacji miejskiej, wejście na 4 piętro bez windy, poruszanie się po lotnisku) – wszędzie tam, gdzie wózek
jest mało praktyczny. Przypomnijcie sobie, ile sklepów
w waszej okolicy ma wąskie drzwi lub schodki? Ile
budynków pozbawionych jest wind oraz podjazdów?
Jak trudno manewrować wózkiem w tłoku? Ile problemów sprawia korzystanie z komunikacji miejskiej?
– Zawsze mamy wolne ręce dla starszych dzieci.
Szczególnie polecana w przypadku małej różnicy wieku między rodzeństwem – łatwiej nosić najmłodsze w
chuście niż manewrować podwójnym wózkiem.
– Zaspokaja odczuwaną przez rodziców głęboką
potrzebę bliskości z maluchem, zalecana przez
lekarzy i położne jako forma terapii w przypadku
wcześniaków, rodzicom adopcyjnym pozwala na
nawiązanie kontaktu z dzieckiem.
– Z dzieckiem w chuście możemy wykonywać lekkie
prace domowe, jak odkurzanie, prasowanie, gotowanie, praca przy komputerze. Jest to idealne rozwiązanie dla zapracowanych rodziców – nie musimy czekać,
aż maluch zaśnie i mamy więcej czasu dla siebie.

– Chusta zajmuje mało miejsca i można po nią sięgnąć w każdej chwili. Jeżeli np. zaczynające chodzić
dziecko zmęczy się podczas spaceru, można po prostu włożyć je do chusty – nie jesteśmy skazani na
ciąganie ze sobą wszędzie wózka „na wszelki
wypadek“.
– Chusta jest idealna na każdą pogodę! Zimą
maluch schowany jest pod kurtką, podczas deszczu
chroni się pod wspólnym parasolem.
– Noszenie w chuście wzmacnia więzi rodzinne.
Szczególnie ojcowie w ten prosty sposób mają możliwość zbudowania wspaniałego i intensywnego
związku z maluchem oraz świadomego przeżycia
kontaktu z nim. Także wielu dziadków chwali sobie
chustę – specjalny sposób wiązania umożliwia bezpośredni kontakt nawet ze starszym wnuczęciem. Aby
zminimalizować nieuchronną rywalizację z młodszym
rodzeństwem, starszakowi można kupić chustę w
wersji dla lalki.
– Trzynaście podstawowych sposobów wiązania
pozwala każdemu noszącemu – także rodzicom
bliźniąt – znaleźć najlepszy dla siebie sposób
noszenia.

– Poprzez bardzo bliski kontakt z dzieckiem
lepiej je poznajemy, a przez to możemy szybko
rozpoznać jego potrzeby i reagować na nie. Tym
samym tworzymy doskonałą bazę do budowania
zaufania. Dzieci noszone w chuście mają
mniej powodów do płaczu!
– Mając chustę, w każdej chwili możemy
odizolować dziecko od nadmiaru
męczących bodźców wzrokowych, a
także dyskretnie karmić piersią w
każdej sytuacji.
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Informacje techniczne do chust
stan na sierpień 2009 (zastrzegamy sobie prawo zmian)

Materiał:

– 100% bawełny, farbowana przędza

Wykończenie:

– podwójnie obszywane, uformowane na skos brzegi

Inne:

– różnokolorowe brzegi w celu łatwiejszej regulacji naciągu chusty
– oznaczenie środka brzegu (naszywka),
w celu jego łatwiejszego odnalezienia podczas wiązania

Sposób tkania:

– specjalny sposób tkania (skośno-krzyżowy), dzięki czemu chusta jest elastyczna we wszystkich kierunkach; skręcana przędza

Pranie:

– 30°C do 60°C (w środku do prania tkanin kolorowych i delikatnych),
nadaje się do suszenia w suszarkach

Rozmiary:

Chusta Maxi (wszystkie warianty noszenia; dla osób postawnych i korpulentnych): ok. 5,40 x 0,70 m
Chusta Standard (wszystkie warianty noszenia;
dla osób do ok. 175 cm / 70 kg): ok. 4,60 x 0,70 m
Chusta Medium (wszystkie warianty noszenia; dla osób bardzo niskich o normalnej
masie ciała i osób bardzo drobnych do ok. 170 cm wzrostu): ok. 3,70 x 0,70 m
Chusta krótka (do noszenia w pozycji Kołyska i Siodełko):
ok. 2,50 x 0,70 m
Chusta dla lalki (dla dzieci do noszenia lalek): ok. 2,80 x 0,35 m

Instrukcja
wiązania:

szczegółowa, obrazkowa instrukcja wiązania najpopularniejszych sposobów
noszenia (Najprostsza kołyska, Kołyska wiązana na krzyż, Kieszonka, Podwójny
X, Kangurek, Pojedynczy X, Siodełko z długiej chusty, Siodełko-węzeł z przodu,
Siodełko-węzeł z tyłu, Siodełko wiązane na krzyż, Plecaczek, Plecaczek wiązany
na krzyż, Plecaczek z krótkiej chusty, noszenie bliźniąt) znajduje się w komplecie
z chustą (wyjątkiem są chusty dla lalek).

konto bankowe:

Ingo Schröder
Deutsche Bank, Friedrich-Ebert-Platz 20,
51373 Leverkusen, Deutschland
IBAN: DE53 3757 0024 0712 8689 01
BIC: DEUTDEDB375
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Jakość i sposób tkania chust
Nieprzetworzone przędze są farbowane przed
tkaniem. Dzięki temu kolory są dobrze i na długo
utrwalone. Tym samym chusty HOPPEDIZ® wyglądają jak nowe również po wielu praniach (naturalnie tylko w środkach do prania bez rozjaśniaczy
optycznych).
Skośno-krzyżowy (diagonalny) sposób tkania
nadaje chustom HOPPEDIZ® szczególną i równomierną rozciągliwość w obydwu skosach. Tym
samym chusta może się optymalnie dopasować do
ciała dziecka i osoby noszącej i podpierać plecki
dziecka niczym „druga skóra“. Przy tym chusta ani
nie ustępuje ani nie wyślizguje się – nawet, jeśli
cięższe dzieci są noszone przez dłuższy czas.
Przędza, z której tkane są chusty HOPPEDIZ®,
składa się w 100 % z długowłóknistej bawełny.
W osnowie i wątku zastosowaliśmy wysokiej jakości skręconą przędzę. To wspiera rozciągliwość na
skos i wytrzymałość tkaniny i zapewnia najwyższą
trwałość mechaniczną.
Dzięki wysokiej jakości nietoksycznym i wolnym od
metali ciężkich farbom, chusty HOPPEDIZ® są bardzo przyjemne dla skóry.

Użyte przędze nie są wybielane, ani chemicznie bądź
w inny sposób uszlachetniane. Chusty HOPPEDIZ®
nie są poddawane sanforyzacji (wstępnemu kurczeniu).
Ta część procesu produkcyjnego jest zbędna i
droga, a powstające zanieczyszczenia niepotrzebnie obciążałyby środowisko. Dlatego nasze
chusty HOPPEDIZ® są przed pierwszym praniem
nieco dłuższe a dopiero po nim uzyskują podaną
długość.
Chusta HOPPEDIZ® może być w razie potrzeby
wyprana w 60°C, a nawet suszona w suszarkach
do bielizny! Zazwyczaj jednak wystarcza pranie w
zakresie 30–40°C. Suszenie w suszarce powoduje, że chusta robi się przyjemnie miękka także bez
dodatku płynu do płukania (ważne dla małych
alergików).

ÖKO-Test jest renomowaną i niezależną organizacją
testującą, wydającą miesięczniki i roczniki z wynikami
swoich testów. ÖKO-Test bada wiele artykułów
codziennego użytku, znajdujących się na rynku,
szczególny nacisk kładąc na obecność substancji
szkodliwych oraz obciążenie dla środowiska w
procesie produkcji. Ważnym elementem testów
jest też przydatność i funkcjonalność produktu
oraz zadowolenie konsumenta. W najnowszym
roczniku („Rocznik produktów dla małych dzieci
2006“) chusta HOPPEDIZ® dostała po raz kolejny
najwyższą notę („bardzo dobry“).
Chusta HOPPEDIZ® może również być używana w
salach porodowych jako „szarfa porodowa“.
Tutaj chusta może być obciążona siłą do ok. 700
kg. Wynik został ustalony przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Instytut Techniki i Technologii
Tekstylnej) według DIN EN ISO 139434-1.

Zum Scheider Feld 45

•

D-51467 Bergisch Gladbach

•

Tel. +49 (0)22 02- 98 35 0

•

www.hoppediz.com

58

Galeria –
zdjęcia i pomysły użytkowników chust
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Na zakończenie
Niniejsza broszura ma stanowić dla Państwa i
Państwa niemowląt (również tych starszych)
prostą i praktyczną instrukcję noszenia w chuście.
Z naszej strony staraliśmy się możliwie dokładnie
zobrazować i opisać sposoby wiązania naszych
chust.
Wprawdzie nie poznaliśmy jednak jeszcze
rodziców, którzy zastosowaliby wszystkie opisane tutaj warianty wiązań, ale Państwo mają
możliwość wypróbowania wszystkich węzłów, a
następnie wybrania tych trzech lub czterech,
które będą najodpowiedniejsze zarówno dla
Państwa jak i dla dziecka.
Jest jednak jeden element łączący wszystkie
warianty wiązań: dają one noszonemu dziecku,
ale również osobie noszącej poczucie bliskości
i bezpieczeństwa. Noszenie w chuście daje
Państwu możliwość optymalnego wykorzystania czasu, którego mamy coraz mniej i przeznaczenia go dziecku.

A może jakaś kwestia jest dla Państwa niezrozumiała lub mielibyście Państwo jakieś propozycje ulepszenia, swoje uwagi, pomysły?
Prosimy o podzielenie się z nami! Będziemy je
mogli zamieścić w kolejnych wydaniach
instrukcji i przekazać innym zainteresowanym.
Życzymy wszystkim noszącym i noszonym
wiele radości z użytkowania chust Hoppediz®.

Annette & Ingo Schröder
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk lub
kopiowanie możliwe tylko na podstawie
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