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4. Tag det andra bandet och möt upp 
det första i ryggen. Knytinstruktion

KMC-tröjan och KMC-tuben placerar barnet i en bra 
känguruposition. Barnet hålls hopkrupet (med böjda armar och ben) 
med barnets bröstbensspets mot förälderns bröstbensspets. Barnet 
skall dessutom ha gott stöd för huvudet så att de får stöd för en 
position med hals och bål sträckt, inte ihopsjunken. 5. Låt sedan banden gå framåt igen.  

1. Tag på tuben och placera barnet så 
att huvudet vilar mot ditt bröst. 
Dra upp tuben så att barnets halva 
huvud täcks av tubens övre kant. 
Tag därefter på tröjan. 

2. Tag ena bandet på tröjan och trä 
den genom hålet på motsatt sida 
under ärmen. 

3. Anpassa framstycket genom att 
sträcka och dra till det ordentligt 

6. Låt banden gå bakåt igen och knyt 
i ryggen 

7. Släta ut banden över barnets rygg 
för att ge extra stöd. 

8. Tröjan är nu knyten och klar att användas.
Observera vikten av att kontrollera barnets position. 
Det är den som bär som ansvarar för barnets säkerhet. 

Tying instructions

The KMC pullover carrier and KMC tube carrier place the baby in a 
good kangaroo position. The baby is held in a huddled position (with 
bent arms and legs), with the tip of the baby’s breastbone against that 
of the parent. Furthermore, the baby should also have good support for 
its head, so that it receives support for a position with a straight throat 
and torso, not bent.

1.
Put on the tube and place the baby so 
that its head rests against your chest. Pull 
up the tube so that half of the baby’s 
head is covered by the upper edge of 
the tube. Then put on the pullover.

2.
Take one band of the pullover and 
thread it through the hole on the 
opposite side under the arm.

3.
Adjust the front piece by stretching and 
pulling it firmly.

4.
Take the other band and meet the 
first one behind your back..

4. Tag det andra bandet och möt upp 
det första i ryggen. Knytinstruktion

KMC-tröjan och KMC-tuben placerar barnet i en bra 
känguruposition. Barnet hålls hopkrupet (med böjda armar och ben) 
med barnets bröstbensspets mot förälderns bröstbensspets. Barnet 
skall dessutom ha gott stöd för huvudet så att de får stöd för en 
position med hals och bål sträckt, inte ihopsjunken. 5. Låt sedan banden gå framåt igen.  

1. Tag på tuben och placera barnet så 
att huvudet vilar mot ditt bröst. 
Dra upp tuben så att barnets halva 
huvud täcks av tubens övre kant. 
Tag därefter på tröjan. 

2. Tag ena bandet på tröjan och trä 
den genom hålet på motsatt sida 
under ärmen. 

3. Anpassa framstycket genom att 
sträcka och dra till det ordentligt 

6. Låt banden gå bakåt igen och knyt 
i ryggen 

7. Släta ut banden över barnets rygg 
för att ge extra stöd. 

8. Tröjan är nu knyten och klar att användas.
Observera vikten av att kontrollera barnets position. 
Det är den som bär som ansvarar för barnets säkerhet. 

5.
Bring the bands to the front again.

6.
Take the bands behind you again 
and tie behind your back.

7.
Smooth out the bands over the 
baby’s back to give extra support.

8.
The pullover is now tied and is ready to be used. Note the 
importance of checking the baby’s position. It is the person 
carrying the baby that is responsible for the baby’s safety.


