
Pure Baby Love
Instructie Front Wrap Cross Carry 

Geschikt vanaf de geboorte

In het midden van jouw Pure Baby Love draagdoek vind je het label. Dat is tevens de 

midden-markering van de doek. Houd deze tegen je borst aan. De rest van de stof 

gaat  onder je armen door naar je rug. 

Met de draagdoek maak je een kruis op je rug. De stof die onder je rechterarm door 

komt gaat over je linkerschouder weer naar voren. En andersom. Probeer de stof 

netjes en recht te kruisen, zodat je de doek straks mooi aan kunt spannen. Je 

voorkomt een gedraaide doek door alleen de bovenrand vast te houden. 

De losse uiteinden hangen nu over je schouders naar voren. Leg je kindje op je 

schouder alsof hij/zij moet boeren. Leid dan de beentjes onder de horizontale 

doekbaan naar onder tot je kindje met het hoofdje vlak 

onder jouw kin zit. Trek de doek over de rug naar boven tot over de schouders en 

onder de oren. De stof van de horizontale doekbaan ter hoogte van de billen vouw je 

onder de billen van je kindje naar boven toe (tussen jullie buiken in) om een zitje te 

maken. Ondersteun de billen en bovenbenen tot in de knieholten met de stof. 

Belangrijk is dat je kindje in de kikkerhouding zit (knietjes hoger dan de billen). Let op, 

bij heel kleine kindjes is het belangrijk de beentjes niet te forceren.  

Nu is het tijd om de doek goed aan te spannen. Voor comfortabel dragen adviseren wij 

om je draagdoek stap voor stap aan te spannen. Door de doek bij je schouder aan de 

binnenzijde (binnenrail) van de doek te pakken en deze naar boven aan te trekken, 

span je het gedeelte dat in de nek ligt van je kindje. Dan pak je op je schouder het 

midden van de doek vast en trek je eveneens aan naar boven, hiermee span je het 

midden van de doek aan. Dan pak je de buitenkant (buitenrail) van de doek over je 

schouder/-arm en trek je deze ook naar boven, hiermee span je het gedeelte aan 

onder de billen van je kindje. Het aanspannen doe je aan beide kanten. Houd de banen 

die je net hebt aangespannen goed vast en trek ze langs het lijfje van je kindje naar 

beneden over de beentjes en naast de billen, kruis dan de beide doekbanen onder de 

billen en haal de stof onder de voetjes van je kindje door naar achteren. 

Knoop de doek op je rug af met een dubbele platte knoop. Als je 

veel stof over hebt, kun je ook nog een keer naar voren gaan en 

daar afknopen. Als je kindje stevig tegen je aan zit en het 

comfortabel is voor jou om te dragen, heb je de draagdoek goed 

geknoopt. Kijk of je een kusje op het hoofdje van je kindje kunt 

geven. Kusjes-hoogte betekent dat je hoog genoeg hebt 

geknoopt. Voor extra comfort en ondersteuning van het hoofdje 

kun je in de bovenzijde van de doek een rolletje maken van 

bijvoorbeeld een spuugdoekje. Dit geeft voor hele kleine kindjes 

meer ondersteuning.  

Het dragen van je kindje is natuurlijk hartstikke fijn, maar moet 

wel veilig zijn. Kijk voor alle veiligheidsadviezen op onze website! 

www.purebabylove.nl



Pure Baby Love
Babywearing instruction Front Wrap Cross Carry 

Ready to use right after birth 

In the middle of your Pure Baby Love wrap you will find a label. This is to mark the 

centre of the wrap. Hold this part against your chest. The rest of the fabric goes under 

your arms to your back. 

Cross the Pure Baby Love wrap on your back. The fabric under your right arm, needs 

to be pulled over your left shoulder to the front and vice versa. Try to cross the wrap 

neatly so you can tighten the wrap correctly in the coming steps. You can prevent the 

wrap becoming twisted by holding the upper edge, or top rail of the wrap fabric.  

The loose ends are now hanging over your shoulders in front of you. Hold your 

baby on your shoulder in the burp position. Guide babies legs into the horizontal 

part of the wrap. Babies head needs to be under your chin, or close enough so you can

kiss the top of his/her head. Pull the wrap up over your childs back until it reaches the 

bottom of babies neck. Fold the excess of the horizontal wrap under babies bum, 

between you and baby to create a seat. Ensure the wrap spreads from babies bum to 

the nape of his/her neck and from knee pit to knee pit. Your child will sit in a natural 'M' 

or frog postion with knees higher then his/her bum. Please note: There is no need to 

force babies legs, especially with a small baby, as this is a natural position.  

Now it is time to tighten the wrap around you and baby. For the up most safety and 

comfort, we recommend you tighten step by step. Firstly, on either shoulder pass, hold 

the top rail of the fabric (one closest to you) and pull to tighten the top rail of the 

fabric near your baby. Keeping this tension, gather more of the wrap into your hand 

and pull to tighten. Do this all the way along the shoulder pass, keeping hold of the 

tension, until you feel the fabric tighten around your baby. Then repeat these steps 

with the opposite shoulder pass. Keeping the tension on both shoulder passes, bring 

them down to babies bum so that they sit in babies knee pits, cross the passes under 

babies bum and bring them under babies legs towards your back. Tie a secure double 

knot on your back. If you have fabric left you can also then bring it to the front again 

and knot here too.  

The wrap is knotted correctly when your child sits firmly against 

your body and it feels comfortable for you to wear. 

See if you can give a kiss on the head of your child; if so the wrap 

 is tied at the correct height. For extra comfort and head support 

 you can make a roll at the top of the wrap by tucking a muslin 

 into the fabric of the top rail, behind babies neck. This provides 

some head support for very little children. 

Wearing your baby must be safe and comfortable for you both. 

Take a look on our website for all safety recommendations!  

www.purebabylove.com


