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Dit schattige 
Geluks Vogeltje is een
echte Zeefdruk in wit.
Afmeting is 15 x15 cm.
Hiernaast te zien op 
rode draagdoek.

De draagdoek is gemaakt
uit een stuk en is van
100% rekbaar katoentricot.
Is goed voor uw kleine 
en heerlijk zacht en
confortabel.

alleen in maat : M
Dit is de meest gangbare 
maat. Zie hieronder de
maattabel om te zien of 
de Kwiebus draagdoeken 
voor u geschikt zijn en 
overige info.
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Bronvermelding: Informatie met dank aan By Kay  
 
Hunziker, U.A., Barr, R.G. (1986). Increased carrying reduces infant crying: a randomized controlled trial. 
Kirkilionis, E.(1995). 
Wahrnehmen, Erfaren und üben beim Körperkontakt. Praxis der Psychomotoriek. Bevernage, T., Schollaert, E., 
Beeusaert, P.(2003). Draagdoeken, een modegril of daadwerkelijk nuttig?

  

  

  

  

  

  

 Houd de draagdoek op deze manier 
voor je. Gebruik het label als 
referentiepunt voor het midden. 
Sla de uiteinden naar achteren.   

Sla de draagdoek kruislings over
je schouders naar voren. 

 
 

  

Vouw de draagdoek dubbel aan de
kant waar de baby komt te liggen.
Je krijgt zo een soort hangmatje.
(Bij de BBBB of rughouding hoeft 
er geen ‘hangmatje’ gemaakt te
worden)  

  

    

Kruis de draagdoek over je buik
en haal de uiteinden van de doek
onder de buikband door, de kant
waarin de baby komt te liggen als
onderste. 

Doe de uiteinden naar achteren 
en maak aan de achterkant een
knoop. 

…óf als de draagdoek aan de lange 
kant is, de uiteinden weer naar
voren halen en aan de voorkant 
een knoop maken (of eventueel
weer aan de achterkant) 

 

De Kwiebussen draagdoeken zijn gefabriceerd ism. By Kay en zijn van 100% rekbaar tricot katoen.
Deze zijn net zo stevig als geweven draagdoeken maar dan zonder te knellen en daardoor te 
gebruiken tot ver in de peuter-kleuter leeftijd tot 18 kilo! De stoffen zijn daarnaast okotex -100 
gecertificeerd en van 100% veilige en babyvriendelijke katoen en verfstoffen gefabriceerd. 

Wanneer, Weetjes en de Voordelen van een draagdoek:

Een draagdoek kan eenvoudig worden meegenomen, neemt weinig plaats in beslag en staat erg leuk!
Een draagdoek is mulifunctioneel en kan oa. ook dienst doen als dekentje, (speel)kleed of onderlegger.
Zo heb je de draagdoek altijd binnen handbereik als je hem nodig hebt!
Een draagdoek is relatief goedkoop en groeit met de baby mee. U kunt de draagdoek gebruiken als de
kleine ontroostbaar is, u een lamme arm heeft/krijgt van het wiegen, de kleine niet in een 
wandelwagen wilt of als u de baby heerlijk knus bij u wilt hebben of als u tegemoet wil komen aan 
de behoeftes van de baby en jezelf.
Veel mensen gebruiken het om de kleine erin te dragen tot in de kleuter leeftijd!
Een draagdoek geeft in ieder geval geen ergernissen op plekken waar een wandelwagen onhandig is 
zoals in een drukke winkelstraat, struikelend over andermans voeten of wandelwagens. 
Maar daarvoor in de plaats veel vertederende blikken en ooh’s en ahh’s, bedoeld voor de rondkijkende 
of lief slapende ukkies. 
En de trotse en relaxte papa’s en mama’s hebben hun handen vrij voor eventueel hun andere kleine(n)
Een draagdoek en wandelwagen of buggy kan erg handig zijn bij het vervoeren van 2 kindjes van 
dezelfde of verschillende leeftijden. De een in de draagdoek de ander in de wandelwagen.
Daarnaast zijn er nog veel meer voordelen zoals dat het goed is voor de motoriek, het evenwicht en 
tastzin van de kleine. Omdat baby’s ‘huidhonger’ hebben voelen ze zich veilig, op hun gemak en blijven/
worden vaak rustig als ze dicht tegen de mama of papa aanliggen door het horen van uw hartslag, het 
ruiken van een bekende geur en het voelen van uw lichaamswarmte. Door de veilig en geborgen plek 
kan uw baby de prikkels van buitenaf vol vertrouwen in zich opnemen wat de emotionele en sociale
ontwikkeling ten goede komt. Daarnaast is de natuurlijke houding in de draagdoek erg goed voor de 
rugspiertjes van uw kleine. De natuurlijke foetus houding zorgt voor voorkoming van heupproblemen.
Baby’s die in een draagdoek gedragen worden hebben volgens onderzoek op latere leeftijd minder 
rugklachten door de goede ontwikkeling van de rugspiertjes evenals een beter houding. 
Ik hoop dat u en de kleine veel plezier beleven aan de Kwiebus draagdoek want als uw kleine er in zit,
lekker knus bij mama of papa dan is uw ukkie een echt ‘Geluks vogeltje’!

Welke maat draagdoek en wanneer ik samen met mijn partner wil dragen?

De kwiebus draagdoeken zijn er alleen in maat M, wat de meest gangbare maat is aangezien dit 
voor 95 % van de mensen geldt.

Je gaat bij het kiezen uit van uw eigen postuurmaat en lengte.
Onderstaande tabel geeft een zeer goede indicatie over de te kiezen maten.
Natuurlijk zijn er grens gevallen en daardoor twijfel gevallen.
Mocht u er niet uitkomen dan kunt u contact opnemen per email: sanne@kwiebussen.nl

Wanneer je samen met je partner draagt gaat u uit van de grootste maat.
Een te lange draagdoek is namelijk geen probleem, hooguit iets minder gebruiksvriendelijk
omdat je wat meer stof overhoudt aan de uiteinden.
Een te korte draagdoek is niet bruikbaar. De draagdoeken worden op de rug geknoopt 
een te lange kan op de buik geknoopt worden.
Wilt u liever de draagdoek voor knopen dan kan het eventueel handig zijn om voor een 
grotere maat te kiezen.

Het knopen van de draagdoek

Met onderstaande instructie wordt uw kindje heerlijk ingewikkeld maar het is 
absoluut niet ingewikkeld. Het knopen van een draagdoek is heel simpel maar gun uzelf 
en het kindje even tijd om er routine in te krijgen!

Basis instructies voor het gebruik van de lange draagdoek

Dit geldt als basis voor:
Knooptechniek Foetus houding (vanaf de eerste dag)
Knooptechniek Komma houding (vanaf de eerste dag)
Knooptechniek Buik tegen Buik Benen Buiten (vanaf 3 maanden)
Knooptechniek Heup (vanaf 3 maanden)
Knooptechniek op de rug - met hulp (vanaf 3 maanden)

Kwiebussen    Draagdoeken ‘Geluks Vogeltje’ in gelimiteerde oplage

 Stap 1 Stap 2   Stap 3 

 Stap 4   Stap 5    Stap 6  

Bij de draagdoek wordt een uitgebreide foto - en informatie instructie
geleverd.

Wasinstructie:

Wassen op 30 graden met gelijke kleuren.
Gebruik bij felle en donkere kleuren een speciaal wasmiddel.
Niet geschikt voor in de droogtrommel.

Wat tips:

Kleed de baby niet te warm aan. Kijk naar de signalen die uw kleine uk 
u geeft. Rood hoofdje, huilen, zweten, warm nekje..betekent te warm!

Een draagdoek zit eerder te los dan te strak geknoopt.

Borstvoeding geven is goed mogelijk tijdens het dragen van je baby.
Doordat de baby dicht bij u is kunt u goed en adequaat reageren op 
de baby’s behoeften, en de moederband zal hierdoor versterken. 

Je haalt de baby eruit door de verschillende lagen stof van de draagdoek 
‘af te pellen’. Je hoeft dus niet de hele draagdoek af te doen.

Bij kleine ukkies die nog niet voldoende stevigheid in hun nekjes hebben,
bied dan deze steun door de 3 verschillende banden zo hoog mogelijk 
over de rug, tot hoog in het nekje op te trekken.

Het wordt aangeraden om bij de houding vanaf 3 maanden (met de beentjes
uit de draagdoek) Buik tegen Buik te dragen, dus met het gezichtje naar je 
toe. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij het niet geheel goed dragen met
het gezichtje van je af, dit enigszins belastend zou kunnen zijn voor uw
baby’s ruggetje.

Ga zodra de baby (de 1ste keer) in de draagdoek hebt, direct lopen,
bewegen en ‘wiebelen’. Zo wordt de baby rustig en zal de kleine snel zijn 
draai vinden en zich tegen u aan nestelen.
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Knooptechniek Foetus houding
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Kwiebussen zijn onderdeel van 100% SANNE en zijn een geregistreerd merk
Niets mag vermenigvuldigd, ge(foto)copieerd of gebruikt worden zonder toestemming.
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