
Инструкции за носене на бебе  

в муселинов слинг ShushulkaBaby 

Важно!  

Моля, запазете инструкциите,  

за да можете да ги използвате и в бъдеще.  

Преди ползване, прочетете инструкциите 

внимателно. 

 

 

Благодарим ви, че избрахте слинг ShushulkaBaby. С оглед на приятното и 

безопасно носене на вашето дете сме изготвили подробни инструкции за 

слагане на слинга и бебето в него. 

Ако имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се 

свържете с нас на имейл: office@shushulka.com 

mailto:office@shushulka.com


Предупреждения: 

Постоянно наблюдавайте детето и се уверете, че устата и нослето му не са покрити с плат и 

то може да диша свободно. 

За недоносени бебета и бебета с ниско рождено тегло (под 3 кг), както и за деца със 

специфични заболявания, моля да се обърнете за съвет към медицински специалист преди 

да използвате продукта. 

Уверете се, че брадичката на детето не е притисната към гръдния му кош, тъй като това може 

да затрудни дишането и да доведе до задушаване – това е причината ние от Shushulka да 

препоръчваме винаги да носите детето изправено. 

За да избегнете риск от падане, уверете се, че детето е сигурно поставено в слинга – ето как 

става това: 

Поставяне и носене на бебе в муселинов слинг –  

основно кръстосано носене отпред (Front Wrap Cross Carry) 

 

1. Намерете текстилния етикет Shushulka - той показва средата на слинга. 

2. Сложете горната част на слинга на нивото на гръдите. 

3. Хванете с една ръка „опашките“ на слинга зад гърба си. 

4. Вдигнете "презрамката" първо през едното, а после през другото рамо. 

 

*Съветваме Ви да не ги слагате едновременно на двете рамене, защото можете да 

усучете плата и после връзването ще е по-трудно. 

 
 

 

5. Когато ги кръстосате, уверете се, че платът не се е усукал. 



6. Вземете детето и го поставете на рамото си като за оригване. Като го придържате 
през цялото време внимателно, вдигнето го нагоре и го сложете в "джоба" на 
слинга 

7. Крачетата на бебето трябва да излязат отдолу, а платът от предната част - т.нар 

"седалка" да бъде над колената. 

8. Като придържате внимателно бебето, вдигнете горната част на предницата - т.нар. 

горна релса нагоре. По гръбчето и при вратлето не трябва да има гънки, всичкият 

излишен плат остава под дупето на бебето 

 

 

9. Уверете се, че бебето е добре центрирано на гърдите Ви - гръбчето му трябва да се 

намира в средата на торса Ви. Може да спрете, да се полюлеете и да го успокоите, 

за да свикне с новото усещане и да се отпусне.  

10. За да затегнете добре слинга около бебето, трябва да затегнете опашките на слинга 

- двете висящи отстрани части от плата. Хванете външната част на едната опашка, 

докато придържате бебето с другата ръка.  

11. Вдигнете плата право нагоре с изпъната ръка - ще усетите как слингът се опъва под 

крачетата на бебето, като му осигурява стабилна седалка 

12. Повторете 10 и 11 и от другата страна, като затегнете отново първо от външната 

страна. Затегнете и горната релса, като повторите 10 и 11 с вътрешния край на двете 

опашки. 

 
 



 

13. Слингът вече е обгърнал достатъчно сигурно бебето отпред. За да дооберем 

излишното провисване на слинга, правим т.нар. обиране на плата. 

14. Издърпвайте напред и надолу, без да отпускате вече прехвърления в другата ръка 

плат. 
15. Повторете от другата страна. 

16. Без да изпускате опашките, ги кръстосайте под дупето на бебето. 

 

 
17.  Прехвърлете опашките зад гърба си. 

18.  Кръстосайте и вържете. 

19.  Вържете втори път, за да получите сигурен двоен възел. 

20.  Вие и вашето дете сте готови за разходка в слинг! 

Как се връзва двоен възел: 

 

1. Хванете опашките на слинга, кръстосайте и вържете веднъж на кръста отзад. 
2. Повторете, за да получите двоен възел и затегнете. 
3. Двойният възел е готов! 

 



За да е максимално удобно носенето за вас и бебето, имайте предвид 
следното: 

 Отделете време да изпробвате слинга първо без бебето – можете да ползвате 
например голямо плюшено мече, а след това и с него, като най-добре е да се 
възползвате от слънчевите моменти в деня на бебето – то трябва да е спокойно, 
отпочинало и нахранено. Сутрин след ставане и кърмене е един от най-добрите 
периоди за това. 

 Бебето може да се разплаче, когато се опитате да го сложите в слинга, за това е добра 
идея да си създадете навика в този момент да му говорите успокоително, да го 
целунете или да му пеете. Ако слагате бебето в слинга именно за да го успокоите, е 
добре веднага да започнете да ходите – люлеенето ще го укроти по-бързо. 

 Тъй като бебето е гушнато до вас и взаимно се топлите, е добре то да не е дебело 
облечено, а вие да сте си сложили блуза от естествен дишащ материал като вълна или 
памук, която да няма декорации или копчета/ципове. За разходки навън през зимата 
е най-удачно да го облечете малко по-леко и да го сложите под палтото си. Вече има 
специални приставки и дрехи за бебеносене, но можете да използвате и по-широко 
яке или палто. Независимо с какво сте облечена вие или бебето, винаги трябва да 
виждате нослето и устата, за да сте сигурна, че диша свободно. 

Добре е да имате предвид и следното: 

Внимавайте с консумацията или носене на горещи храни и напитки при използване на 

слинга. Не препоръчваме да го използвате по време на готвене, тъй като има риск за вас 

и детето. 

Носете само по едно дете в слинга. 

Вашите движения, както и движенията на детето могат да нарушат равновесието ви, 

за това ви молим да внимавате. 

Бъдете внимателни и при движения напред, настрани и при навеждане. 

Не препоръчваме да използвате слинга по време на спортни дейности като тичане, 

колоездене, плуване или каране на ски.  

Слингът не осигурява достатъчна безопасност по време на возене в кола и не замества 

кошчето или столчето на вашето дете. 

Когато детето ви стане по-активно, има по-голям риск то да падне, и за това трябва 

да бъдете особено внимателни при слагане, носене и вадене от слинга. 

Редовно проверявайте слинга за следи от износване и повреди. 

Когато не използвате слинга, го дръжте далече от деца. 

 Важна информация за потребителите:  

Слинговете ShushulkaBaby са изработени в България за Шушулка ЕООД от 100% памучен плат 

с ОекоТех сертификат. С нас можете да се свържете на имейл office@shushulka.com.  

Инструкции за поддръжка: Перете на ниска температура в пералня на програма за памучни 

тъкани. Да не се използва сушилня и избелване. Можете да гладите на средна температура. 

Максималното тегло на детето, за което е подходящ слинга от муселин е 12кг. 
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