
Pure Baby Love
Instructie Ringsling 

Geschikt direct vanaf de geboorte

Bepaal op welke heup je je kindje wilt gaan dragen. Je legt de stof met ring namelijk 

over de tegenovergestelde schouder. Voor deze instructie gaan we uit van dragen op 

je linkerheup zoals op de afbeeldingen. Wil je rechts dragen? Dat kan natuurlijk ook! 

De ringen komen hoog, ongeveer op je sleutelbeen, te liggen. De stof leg je mooi om je 

schouder en aan de achterkant recht naar beneden. Je pakt de stof naar opzij aan de 

bovenste rail en strekt je arm uit. Vanaf je heup pak je met je rechterhand de stof 

samen naar je linkerhand toe die de stof nog vasthoudt. 

Dan zet je je linkerhand op de stof, waarbij je je duim op je heupbotje laat rusten. 

Hiermee bepaal je waar je je kindje gaat dragen. Met je rechterhand haal je de rest van 

de stof richting de ringen. Hiermee bepaal je de plek waar de stof door de ringen 

gehaald moet worden. 

Dan haal je de stof van onder door de beide ringen heen. Probeer dit meteen netjes 

recht te doen. Dan vouw je de stof terug en haal je deze door slechts de bovenste ring 

weer terug. Probeer dit ook direct recht en netjes te doen, zodat er geen stof dubbel 

zit. Dit maakt het zo makkelijker om de doek mooi aan te spannen.   

Draai de doek indien nodig naar de juiste positie. Leg dan de ringen nogmaals op de 

juiste hoogte; hoog op je sleutelbeen, de stof net nog netjes om je schouder heen. Dan 

til je je kindje op en houdt deze tegen je aan in de boertjeshouding. Dan haal je je 

rechterhand onder de baan door en helpt de beentjes door de doekbaan. Je kindje 

komt dan als ware op de doekbaan te zitten.  

Dan haal je de bovenste baan over de rug van je kindje naar boven. Je trekt deze zo 

hoog op dat je tot boven op het achterhoofd komt. De stof laat je vervolgens los liggen 

in de nek.  

De stof die je onder bij de billen van je kindje over hebt vouw je als het ware als een 

zitje naar binnen. Tussen jou en de kleine in. Deze stof ondersteunt je kindje dan van 

knieholte tot knieholte.  

Dan ga je aanspannen. Je ondersteunt je kindje met je linkerarm  

en helpt de losse stof richting de ringen. Dan begin je met je 

rechterhand aan te spannen. Baan voor baan, waarbij je aan de 

buitenkant begint. Door de buitenste baan aan te spannen, trek  

je de stof aan onder de billen van je kindje. Dan ga je door naar  

het midden en uiteindelijk naar de bovenste baan. Je kindje zit  

goed in de ringsling als hij/zij dicht en stevig tegen je aan zit en 

je kleine in rechte positie zit (hoofd in rechte lijn boven de billen).  

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
Instruction Ringsling 

Ready to use right after birth

Choose the hip you want to wear your baby. Put the fabric on the opposite shoulder.  

For this instruction, we assume you will be wearing your baby on your left hip as seen 

on the pictures. Do you want to wear on your right hip? Of course this is possible too! 

Place the rings high on your shoulder. Put the fabric perfectly around your shoulder. 

The fabric will be hanging straight down at your back. Pull the fabric aside at the 

upper rail and stretch your arm. Pull the fabric together with your right hand, from 

your left hip to your left hand that holds the upper rail. Hold the fabric with your right 

hand. 

Then put your left hand on the fabric, while putting your thumb on your hip bone. This 

determines where you will carry your baby. With your right hand, pull the fabric 

towards the rings. This determines the place where the fabric should be pulled through 

the rings. 

Then pull the fabric through both rings. Try to get the fabric neatly through the rings. 

Then fold the fabric back and pull it only through the ring that is on top. Try to do this 

neatly too, so no fabric remains. This makes it easier to tighten the ringsling. 

If necessary, turn the rings to the right position. The rings high on your shoulder and 

the fabric nicely around your shoulder. Then raise your baby and hold your baby 

against you. Move your right hand under the fabric and guide the legs of your baby 

through the fabric of the ringsling. Now it is time to choose the right position of your 

baby and check if the rings are still positioned high on you shoulder before you 

continue. 

Pull the wrap up over your childs back until it reaches the babies neck. Fold the excess 

of the horizontal wrap under babies bum, between you and your baby to create a 

seat. The fabric supports your baby from the knee pit to knee pit. 

Then you will start tightening the ringsling. You have to support your baby with your 

left arm. The loose fabric goes towards the rings. Then you will start 

tighten the fabric with your right hand. Rail by rail. Start tightening 

the outer rail first.This is the rail under your baby's bum. 

Then you continue to the middle and finally to the top rail. 

Your baby is in the right position when he / she is close and firmly  

against you and in a straight position (head in straight line above 

the bum).  

For extra comfort and head support you can make a roll 

in the top rail from a small muslin. This provides a perfect 

support for small babies. 

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

Take a look on our website for all safety recommendations. 

www.purebabylove.com


