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Knytinstruktion

1.
Håll sjalen centrerad 
(märket) framför dig. 
Tag i banden och för 
dem mot ryggen.

Knytinstruktion 5. Dra ned framdelen och trä barnets ben på 
varsin sida om axelbanden så att barnets 
rumpa hamnar mitt i korset. 
Bredda axelbanden så att barnet får ett 
stöd över ryggen.

1. Håll sjalen centrerad 
(märket) framför dig. 
Tag i banden och för 
dem mot ryggen. 

2. Lägg banden i kors och 
för fram över axlarna. 
Tänk på att få korset 
mitt på ryggen för ett 
bekvämare bärande. 

3. Trä ned banden under 
framdelen, korsa dem 
och för dem tillbaka 
mot ryggen. 

4. Knyt banden på ryggen 
eller för banden fram 
och knyt på magen. 

bra

6. För upp framdelen och 
sträck den över barnets 
rygg.
Släta ut banden över 
axlarna så att det känns 
skönt och tryggt att 
bära.

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

Knytinstruktion 5. Dra ned framdelen och trä barnets ben på 
varsin sida om axelbanden så att barnets 
rumpa hamnar mitt i korset. 
Bredda axelbanden så att barnet får ett 
stöd över ryggen.

1. Håll sjalen centrerad 
(märket) framför dig. 
Tag i banden och för 
dem mot ryggen. 

2. Lägg banden i kors och 
för fram över axlarna. 
Tänk på att få korset 
mitt på ryggen för ett 
bekvämare bärande. 

3. Trä ned banden under 
framdelen, korsa dem 
och för dem tillbaka 
mot ryggen. 

4. Knyt banden på ryggen 
eller för banden fram 
och knyt på magen. 

bra

6. För upp framdelen och 
sträck den över barnets 
rygg.
Släta ut banden över 
axlarna så att det känns 
skönt och tryggt att 
bära.

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

2.
Lägg banden i kors och 
för fram över axlarna. 
Tänk på att få korset 
mitt på ryggen för ett 
bekvämare bärande.

3.
Trä ned banden un-
der framdelen, korsa 
dem och för dem till-
baka mot ryggen.

4.
Knyt banden på ryg-
gen eller för banden 
fram och knyt på 
magen.

Knytinstruktion 5. Dra ned framdelen och trä barnets ben på 
varsin sida om axelbanden så att barnets 
rumpa hamnar mitt i korset. 
Bredda axelbanden så att barnet får ett 
stöd över ryggen.

1. Håll sjalen centrerad 
(märket) framför dig. 
Tag i banden och för 
dem mot ryggen. 

2. Lägg banden i kors och 
för fram över axlarna. 
Tänk på att få korset 
mitt på ryggen för ett 
bekvämare bärande. 

3. Trä ned banden under 
framdelen, korsa dem 
och för dem tillbaka 
mot ryggen. 

4. Knyt banden på ryggen 
eller för banden fram 
och knyt på magen. 

bra

6. För upp framdelen och 
sträck den över barnets 
rygg.
Släta ut banden över 
axlarna så att det känns 
skönt och tryggt att 
bära.

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

Knytinstruktion 5. Dra ned framdelen och trä barnets ben på 
varsin sida om axelbanden så att barnets 
rumpa hamnar mitt i korset. 
Bredda axelbanden så att barnet får ett 
stöd över ryggen.

1. Håll sjalen centrerad 
(märket) framför dig. 
Tag i banden och för 
dem mot ryggen. 

2. Lägg banden i kors och 
för fram över axlarna. 
Tänk på att få korset 
mitt på ryggen för ett 
bekvämare bärande. 

3. Trä ned banden under 
framdelen, korsa dem 
och för dem tillbaka 
mot ryggen. 

4. Knyt banden på ryggen 
eller för banden fram 
och knyt på magen. 

bra

6. För upp framdelen och 
sträck den över barnets 
rygg.
Släta ut banden över 
axlarna så att det känns 
skönt och tryggt att 
bära.

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

5.
Dra ned framdelen och trä barnets ben på 
varsin sida om axelbanden så att barnets 
rumpa hamnar mitt i korset. Bredda axel-
banden så att barnet får ett bra stöd över 
ryggen.

6.
För upp framdelen och 
sträck den över barnets 
rygg. Släta ut banden 
över axlarna så att det 
känns skönt och tryggt 
att bära.

7.
Sjalen är nu knyten och klar att användas. Observera vikten av att 
kontrollera barnets position och välbefinnande. Det är den som bär 
som ansvarar för barnets säkerhet.


