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Guide til valg af slyngeringe 
 

Af fysioterapeut Marianne Mogensen 

 

Denne tekst er til dig, som gerne vil vide mere om materialerne til en DuoSlynge inden du syer.  

Læs også Guide til valg af stof. 
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Styrke 
Det er meget vigtigt at vælge ringe til såvel babyslynge som bærestykke, der er uhyre stærke. En 

stor trækstyrke er (sammen med vaskeegenskaberne) den vigtigste faktor. Knækker en ring, falder 

dit barn! Materialer som træ, plastic og bløde metallegeringer er derfor uegnede. Du skal vælge 

enten støbte nylonringe eller metaller som stål og aluminium.  

 Har du kig på andre materialer, skal du forsikre dig om, at de har en stor trækstyrke – også efter 

gentagen vask! Vær i den forbindelse opmærksom på, at ren aluminium er blødt. Metallet bliver 

først stærkt og brugbart i legering med andre stoffer. Der findes også ringe solgt som ”nylonringe” 

(dog ikke af babyslyngeforhandlere!), som er af et blødt, svagt og gummiagtigt materiale.  

 

Jeg har selv brugt ringe af alumunium og nylon fra firmaet www.slingrings.com – de handler gerne 

med private. Der er også danske forhandlere – brug søgeordet slyngeringe. 

 

 

Størrelse og vægt 
For små ringe medfører, at babyslynge og/eller bærestykke bliver ekstremt stram at justere – for 

store ringe kan betyde, at stofkanterne glider, så slyngen løsner sig lidt, ligesom slyngerne kommer 

til at fylde unødvendigt meget. Der er størrelsesforskelle på S-M-L, afhængigt af materialet. Se de 

præcise mål i skemaet nedenfor. 

 

http://www.slingrings.com/
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Small passer til  

- smalt bærestykke (bredde 45 cm) med stof i lagentykkelse 

- dukke-babyslynge til storesøster 

Medium passer til  

- bredt bærestykke (bredde 60 cm)  

- smalt bærestykke syet af tykkere stof 

- rummelig babyslynge (bredde 75 cm) med stof i lagentykkelse, forudsat, at skuldersektionen sys 

som beskrevet i min syvejledning 

- smal babyslynge (60 cm) med polstrede rælinger 

Medium-ringe i aluminium og farvet nylon kan bruges til DuoSlynge Folde-ud, men babyslyngen 

vil være lidt strammere at justere, indtil den har været vasket en-to gange.  

 

Large passer til  

- DuoSlynge Folde-ud (med velcro-strimler) 

- rummelig babyslynge med polstrede rælinger  

- babyslynge syet med almindelig vifteformet skuldersektion  

- babyslynge syet af tykkere stoffer 

 

Ringe i aluminium og nylon er begge lette. 

 

 

Målskema over ringe fra slingrings.com – str. på ringe fra andre firmaer må du selv hitte ud af ;o) 

 

Materiale Størrelse Indre diameter Ydre diameter Vægt pr. par 

Nylon Small (S) 5,5 7,5 32 

-  Medium (M) 6,6 8,6 39 

-  Large (L) 7,2 9,2 47 

Aluminium Small (S) 5,0 6,2 25 

- Medium (M) 6,2 7,4 34 

- Large (L) 7,6 8,8 38 

 

 

 

Vaskeegenskaber 
Nylonringe er gennemfarvede og tåler vask på 60 grader.  

Aluminiumsringe kan kogevaskes. 
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Udseende 
Nylonringe er kraftige og støbt (dvs. ingen svejsning). De fås i mange farver.  

Aluminiumsringe er tynde, støbt og fås i mange farver. Der kan være nuanceforskelle i farven på 

de forskellige størrelser – spørg forhandleren, hvis det er vigtigt for dig, de matcher. De er malet 

(ganske som et cykelstel), og ikke gennemfarvet, hvorfor de på længere sigt vil få ridser. Der kan 

endvidere være 2-4 små felter (max. 1 mm. pr. stk.), hvor malingen fra fabrikkens side mangler, så 

man kan se den sølvfarvede aluminium. Dette har ingen praktisk betydning.  

 

 

 

Brugervenlighed 
Jeg bruger selv både nylon- og aluminiumsringe og vælger faktisk alene efter, hvad jeg synes passer 

til stoffets udseende. Stoffet glider let på alle disse slyngeringe forudsat, at man har valgt ringe af en 

passende størrelse til stoftype og –bredde. Dog vil alle spritnye slyngestoffer give lidt modstand – 

de glider lettere gennem ringene efter 2-3 ganges vask. 


