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Hvem kan bruge en DuoSlynge? 
 

Af fysioterapeut Marianne Mogensen 

 

 

 

Der er umiddelbart kun to forudsætninger: 

 

 en almindelig krop uden skader 

 man skal gide at lære at bruge den 

 

 

 

En almindelig krop uden skader 
Selvom vægtfordelingen er virkelig god med DuoSlyngen er belastningen på ryg og skuldre jo ikke 

nul. Hvis du derfor har deciderede skader i ryggen og/eller skulder-nakkepartiet, kan det være klogt at 

drøfte med din læge eller en fysioterapeut først, om det er en god idé, at du overhovedet bærer dit barn 

i længere tid ad gangen.  

 Du kan selvfølgelig være i den situation, at du ganske enkelt er nødt til at bære dit barn i kortere 

perioder, f.eks. op ad trapperne til en lejlighed. Så er DuoSlyngen afgjort et af de sikreste og mest 

ergonomiske hjælpemidler. Relevante alternativer kan være en vikle, hvor noget af vægten kan bæres 

på hoftepartiet, eller en hoftesele, som dog kun er egnet til større babyer, der har fuld hoved- og 

rygkontrol. 

 Alle, som ikke har skader, vil kunne bære deres nyfødte barn. Efterhånden som barnet vokser, øges 

belastningen på den voksne. Hvis du bruger DuoSlyngen hyppigt (flere gange ugentligt, evt. dagligt), 

vil dine muskler udvikle sig stille og roligt i takt med, at barnets vægt stiger. Du skal være særligt 

opmærksom i tre tilfælde: 

 

- Hvis du først tager slyngen i brug, når dit barn er nogle måneder gammelt. 

- Hvis du tager slyngen i brug efter en længere pause 

- Hvis du pludselig vil bruge slyngen ekstraordinært meget (f.eks. på rejse/vandretur) 

 

I alle tre tilfælde er det bedst at forberede kroppen ved dels at lave øvelser, som styrker ryg- og 

mavemuskler og dels bruge slyngen behersket i 2-3 dage. 
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Man skal gide at lære at bruge den  
Princippet i en babyslynge er let at forstå: Træk i slyngehalen for at stramme til – hiv opad i nederste 

ring for at løsne. Bærestykket er endnu lettere at bruge, for det smuttes først over modsatte skulder, 

når barnlille ligger trygt og godt i den egentlige slynge.  

 Imidlertid tager det altså lidt tid at blive fortrolig med at placere barnet i de forskellige stillinger 

samt at finjustere slyngens rælinger (kanterne), så komforten bliver optimal. Der findes naturtalenter, 

som bare ”kan det der”, men de fleste må påregne at pusle med slyngen en time eller to, før de har 

styr på alle finesser. Og har man kun tid i 5-10 minutter ad gangen, kan læreprocessen tage flere 

dage. Efterhånden som barnet vokser, åbnes muligheden for nye stillinger, hvilket igen lige skal 

læres. 

 Der findes babyslynger, som er lettere at lære at bruge end mine. Det er slynger, der er syede som 

lukkede ringe (lommeslynger), slynger, som klikkes af og på med spænder og slynger, hvor halen er 

syet sammen til et tov. Desværre er fleksibiliteten og justerbarheden så også røget en tur.  

 En babyslynge, som skal støtte barnet lige godt i siddende stilling som i liggende, uanset om barnet 

er 1, 6 eller 21 måneder gammelt, skal simpelthen kunne justeres trinløst. Dette gælder i helt særlig 

grad, hvis moderen ønsker at amme sit barn i slyngen: barnets hoved og krop skal støttes ordentligt. 

Hvis barnet trækker lidt skævt, risikerer moderen hul på brystvorten. 

 De førnævnte babyslynger kan dog godt være relevante, hvis man ønsker at have mange slynger, 

som hver især er gode til noget forskelligt.  


