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UWAGA! WAŻNE!
PROSIMY PRZECZYTAĆ 
UWAŻNIE I ZACHOWAĆ 
INSTRUKCJĘ, ABY MÓC 
Z NIEJ SKORZYSTAĆ 
W PRZYSZŁOŚCI.

WARNING
Your balance may be adversely affected by your 
movement and that of a child.

WARNING
Take care when bending or leaning forward 
or sideways.

WARNING
This carrier is not suitable for use during sporting 
activities.

WARNING! 
IMPORTANT! 
READ CAREFULLY 
AND KEEP 
FOR FUTURE 
REFERENCE.

• Check for ripped seams, torn straps or fabric, and  
damaged hardware before each use. If found, stop 
using carrier.

• When using the soft carrier monitor your child. 
• Always check to ensure that all knots, buckles, snaps, 

straps, and adjustments are secure.
• Ensure that the baby is safely positioned in the sling 

carrier according to manufacturer’s instructions 
      for use. 
• Never leave a baby in a sling carrier that is not 
      being worn. 
• Check on the baby often. Ensure that the baby is 
      periodically repositioned.
• Never use a sling carrier when balance or mobility 

is impaired because of exercise, drowsiness, or medical 
conditions. 

• Never place more than one baby in the sling carrier. 
      Never use/wear more than one carrier at a time.
• Never use sling carrier while engaging in activities  

such as cooking and cleaning which involve a heat  
source or exposure to chemicals.

• Never wear sling carrier while driving or being 
a passenger in a motor vehicle.

• For low birthweight babies and children with medical 
conditions, seek advice from a health professional 
before using the product.

• Stop using the carrier if parts are missing or damaged.

• Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji 
      obsługi.

OSTRZEŻENIE
Twoja równowaga może być zakłócona ruchami 
Twoimi i dziecka.

OSTRZEŻENIE
Zachować ostrożność podczas nachylania 
i wychylania się.

OSTRZEŻENIE
To nosidełko nie nadaje się do użytku 
podczas zajęć sportowych.

• Read and follow all printed instructions and view 
instructional videos (if applicable) before use.

• Przed każdym użyciem sprawdź, czy nosidełko nie 
ma poprutych szwów, tkaniny lub zepsutych zapięć.

• Podczas używania nosidełka obserwuj swoje dziecko.
• Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie węzły 

są bezpieczne.
• Należy upewnić się, czy dziecko jest zawiązane 
       w chuście według fabrycznych instrukcji użytkowania. 
• Nie należy pozostawiać dziecka w chuście poza czasem 

jej użytkowania.
• Należy często sprawdzać pozycję dziecka. Dziecko 

powinno regularnie zmieniać pozycję.
• Nigdy nie należy używać chusty, kiedy możliwości 

ruchowe są zmniejszone z powodu wykonywanych 
zajęć, senności lub stanu zdrowia.

• Nigdy nie należy umieszczać w chuście więcej niż 
jednego dziecka.

• Nigdy nie należy nosić więcej niż jednej chusty jedno-
cześnie.

• Nigdy nie należy używać chusty podczas gotowania 
lub sprzątania, kiedy pojawia się kontakt ze źródłami 
ciepła lub chemikaliami.

• Nigdy nie należy nosić chusty w czasie prowadzenia 
samochodu lub podróżowania pojazdami.

• Przed użyciem produktu dla dziecka urodzonego 
przedwcześnie lub z chorobami należy skontaktować 
się z lekarzem.

• Nie używać nosidełka, jeśli brakuje jakiegoś elementu 
lub jest ono uszkodzone.



Front Wrap 
Cross Carry (FWCC)Babywearing correct positioning

Prawidłowa pozycja dziecka

Zasady dobrego noszenia:

• fizjologiczna pozycja 
• dociągnięcie
     - materiał jak druga skóra
• harmonia
     - czas i sposoby noszenia
     odpowiadające potrzebom
     dziecka i naszym
• różnorodność pozycji i wiązań 
     oraz czas na zabawę

czółko
na wysokości
pocałunku
forehead

you should be
able to kiss it easily

plecki
lekko zaokrąglone

back
slightly curved

pupa
niżej niż kolanka,

miednica zawinięta
bottom

lower than knees
pelvis rolled

nóżki
lekko rozchylone

na boki
legs

slightly spread

Good babywearing rules:

•  physiological position
•  snug fit
    - fabric is like second skin
•  harmony
    - adjusting types
    of carry and time to your
    and your baby’s needs
•  diversity of carries and positions 
   and time to play



Front Wrap 
Cross Carry (FWCC)

Tak samo dociągnij 
kolejne pasma chusty aż 
do zewnętrznej krawędzi. 

Zawsze przytrzymuj
dociągnięte pasma drugą 

ręką, aby nie tracić naciągu 
chusty. Powtórz dociąganie 

z drugą połą.
Always use both hands 

while tightening both tails to 
support the tension of the 

material. Try to pull the loose 
material downwards, passing 
the tightened strands to the 
other hand. Follow the same 

steps with the other tail.

Znajdź środek chusty, 
nałóż ją na siebie i po-
prowadź poły do tyłu.

Find the middle marker, 
place it at the center of 

your chest and bring both 
tails to your back.

Skrzyżuj chustę na ple-
cach i przeprowadź jej 

poły do przodu. 
Cross the tails on your 
back, carry them over 
your shoulders to the 

front.

Przygotuj „kieszonkę” 
z chusty.

Form a small wrap 
pocket for your child.

Naciągnij chustę na plecy 
dziecka tak, aby materiał 

był gładko rozłożony. Dolną 
część chusty wsuń pod 

pupę dziecka od kolanka 
do kolanka.

Support the bottom of 
your baby and spread the 
wrap over the baby’s back. 
Tuck the rest of the fabric 

between you and your 
baby. Make sure it is spread 
from one knee to another. 
The wrap should cover your 

baby’s back smoothly.

Zacznij dociągać chustę. 
Chwyć za krawędź 

znajdującą się bliżej 
Twojej szyi. 

Dociągnij ją do góry 
i po skosie.

Take your time to tighten 
the wrap. Grab the rail 
closer to your neck and 

pull it up diagonally.

Połóż dziecko na lewym 
barku i asekuruj je. Włóż 

rękę od spodu pod 
„kieszonkę” i podtrzymaj 

nią dziecko za pupę.
Put your baby on your left 

shoulder supporting its 
body. Put the other hand 
under the material and 

support the baby’s bottom.

Przesuń dziecko w dół na 
swoją klatkę piersiową tak, 
abyś mógł je pocałować 

w czółko. Zadbaj 
o symetryczne ułożenie 

dziecka i tkaniny.
Slowly slide your baby 

torwards the pocket. You 
should be able to kiss your 

baby. Pay attention to 
symmetric placement of 
the wrap and your baby.

Zawiąż z tyłu węzeł 
–  koniecznie podwójny.
Tie a knot in the back – it 
is necessary to use the 

double knot.

Jeśli chusta jest już 
dobrze naciągnięta 

poprowadź poły chusty 
wzdłuż dziecka.

Guide the gathered tails 
along both sides of your 

child’s body.

Skrzyżuj je pod pupą i po-
prowadź pod nóżkami.
Cross tails under your 
baby’s bum and place 

between the legs and your 
stomach.

rozmiar M / size 6 
długość / length - 4,6 m

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

0+
mnths

wiązanie podstawowe
basic carry

wiązanie odpowiednie dla dzieci od
suitable for kids from 

Na zdjęciach / In pictures 
Joanna Bogdan
  Doradca Noszenia AND

mama czwórki dzieci 
współwłaścicielka firmy Lenny Lamb
Babywearing consultant (AND)

  mum of four kids  
co-owner of LennyLamb

szerokość / width – 0,6-0,7 m 

Kieszonka



Napnij tę krawędź i podaj 
do ręki pod pupą dziecka. 

To samo zrób z drugą 
połą chusty.

Pull and tighten the rail. Pass 
it to the hand supporting the 

baby’s pelvis. Repeat the 
action with the other tail.

Poprowadź chustę pod 
pupą malucha i połóż ją 

na drugim ramieniu.
Guide the gathered 
material under your 

child’s bottom and put 
the second tail on the 

other shoulder.

…i wyciągnij krawędź 
znajdującą się bliżej szyi 

na swój bark. To samo zrób 
z drugą połą chusty.
…pinch the top rail 

placed near your neck 
and twist it out onto your 

shoulder. Repeat the 
action with the other tail.

Sięgnij jedną ręką za 
plecy i chwyć 

za najdalszą krawędź. 
Przeciągnij ją na skos 

i do przodu.
Place your hand 

behind your back and 
reach for the outer 
rail. Grab the outer 

rail, pull it across your 
back and place it in 

the front.

Dolną część chusty wsuń 
pod pupę i uda malucha 

zawijając przy tym miednicę 
dziecka. Odchyl się lekko do 
tyłu podczas wiązania i cały 

czas asekuruj dziecko!
Tuck the rest of the mate-
rial between you and the 
baby, twisting your child’s 

rolled pelvis.

Wsuń rękę pod połę 
chusty na ramieniu…
Slide your hand under 
the material on your 

shoulder…

Poprowadź obie poły 
do przodu nad nóżkami 

dziecka.
Gather both tightened 
tails in your hands and 
guide them to the front 

over the baby’s legs.

Czas na dociąganie. 
Przewieś jedną połę 

chusty przez przedramię 
i chwyć dolną krawędź. 

Dociągnij krawędź.
Place one of the tails 

on your forearm. Grab 
the bottom rail and 
tighten backwards.

Dociągnij całą połę chusty 
pasmo po paśmie. 

Podawaj dociągnięte 
pasma do drugiej ręki. 
To samo zrób z drugą 

połą chusty.
Tighten the tail strand 
by strand downwards. 

Pass the tightened 
strands to the other 

hand. Repeat the action 
with the other tail.

rozmiar XS / size 4
długość / length – 3,7 m

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11

wiązanie odpowiednie 
dla dzieci od

suitable for kids from 

Kangur

12

Umieść chustę na swoim 
ramieniu tak, aby jej 
środek znalazł się na 

wysokości twojego łokcia. 
Połóż dziecko na swojej 

klatce piersiowej. Odchyl 
się lekko do tyłu.

Gather the material and 
place it on your shoulder. 
The middle marker should 

be found at the level of 
your elbow. Place your 
baby on your chest and 

bend your body slightly to 
the back.

Rozciągnij chustę na 
plecach malucha tak, 
aby krawędź sięgała 
do podstawy czaszki.

Support the bottom and 
glide the top rail up, 

spreading the material 
over the child’s back up 

to its neck.

Zawiąż podwójny węzeł 
pod pupą dziecka.

Tie a double knot under 
your baby’s bottom.

Na zdjęciach / In pictures 
Milena Nadolna-Dróżdż

 Doradca Noszenia AND
naturalnawiez.pl

współzałożycielka Stowarzyszenia SEDNO 
Babywearing consultant (AND)

Co-founder of Polish Babywearing Consultants Association SEDNO

Kangaroo Carry

0 +
mnths

szerokość / width – 0,6-0,7 m 



Zdejmij pas chusty z barku 
i przełóż do drugiej ręki.

Take one tail off your shoulder 
and pass it to the hand 
supporting the bottom.

Przełóż chustę przez jedno 
ramię tak, aby z tyłu 
koniec chusty sięgał 

do ziemi. Pilnuj, by chusta 
się nie poskręcała.

Lay the fabric on your 
shoulder. Its end should 
touch the ground. Make 

sure the wrap is not twisted.

Przeciągnij chustę do tyłu.
Pass the other tail to the 

back.

Zbierz połę chusty 
w wąski pas…

Gather the material so 
that it remains narrow...

Przełóż wolną rękę pod 
chustę, złap dziecko 

za pupę i zsuń je 
na swoje biodro.

Put your free hand under 
the wrap, support the 

baby’s bottom and slide 
the baby down to your hip.

Rozłóż materiał gładko 
na dziecku, nadmiar 

chusty wsuń pod pupę 
i uda dziecka.

Glide the top rail up,
spreading the material 
over the child’s back up 
smoothly. Pull the rest 
of the material under 

your child’s bottom and 
thighs.

…i przełóż na ramię.
...place the gathered material 

on the same shoulder.

Połóż dziecko na wolnym 
barku. Podtrzymuj je 

pod miednicą i asekuruj 
odchylonym ramieniem.
Place your child on the 
opposite arm. Support 
its pelvis and use your 

arm to hold up its body 
from one side.

Zmień rękę podtrzymu-
jącą dziecko i wolną 

ręką sięgnij z tyłu 
po najdalszą krawędź.
Change your hands to 

support pelvis. Reach for 
the outer rail behand your 
back with the other one.

Wolną ręką sięgnij 
pod chustę.

Slide your hand under 
the tail gathered 
on your shoulder.

Chwyć za krawędź przy 
szyi dziecka i przeciągnij ją 

na zewnątrz.
Grab the top rail placed 
near your baby’s neck 

neck and twist it out onto 
your shoulder.

rozmiar – XS / size 4
długość / length – 3,7 m

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11

0 +
mnths

wiązanie odpowiednie 
dla dzieci od

suitable for kids from 

Kangur na biodrze 

Czas na dociąganie. 
Przewieś chustę przez 
przedramię i dociągaj 
ją pasmo po paśmie, 
zaczynając od dolnej 
krawędzi „motylka”.

Place the material on your 
forearm. Pinch the bottom 
rail of the sleeve first and 

tighten backwards.

Przeciągnij tę krawędź do 
przodu i podaj ją do dłoni 
podtrzymującej dziecko.
Pinch the outer rail, pull 
it across your back and 

place it in the front, 
passing it on to the hand 
supporting the bottom.

12 13

Chwyć napięte oba pasy, 
poprowadź je na nóżkach 
dziecka i zawiąż podwójny 
węzeł pod pupą dziecka.
Grab both tightened tails 
and guide them over your 
baby’s legs. Tie a double 
knot under the bottom.

14
Na zdjęciach / In pictures 

Katarzyna Sikorska
 Doradca Noszenia AND

mama trójki dzieci
współwłaścicielka firmy Lenny Lamb

Babywearing consultant (AND)
mum of three kids 

co-owner of LennyLamb

Kangaroo Hip Carry 

szerokość / width – 0,6-0,7 m 



Front Cross 
Carry (FCC)

Napnij materiał na plecach 
dziecka, nadmiar ściągnij 

na zewnątrz w obie strony.
Pull and tighten the material 

on baby’s back. Gather 
some loose parts and move 

them to the sides.

Umieść chustę na talii tak, 
aby jej środek był 
na twoich plecach 

i przeciągnij obie poły 
do przodu.

Find the middle marker and 
gather the material, place 
it on your back, bringing 
both tails to the front.

Skrzyżuj poły na swojej 
klatce piersiowej 

tworząc X i przełóż poły 
do tyłu na plecy.

Put both tails up and 
place them over the 

opposite shoulder. They 
should create an X. Pass 
both tails to the back.

Przełóż poły chusty na 
skos tworząc kolejny X, 

poprowadź końce chusty 
do przodu i zawiąż je na 

pojedynczy węzeł.
Pull the tail behind your 
back and slide it under 

the opposite part. Repeat 
the action with the other 

tail. Another X should 
appear on your back. Put 
the tails in the front and 

tie a single knot.

Opuść dziecko tak, 
by oparło się na 

krzyżowaniu pół chusty. 
Dbaj o symetryczne ułożenie 

dziecka w chuście.
Slide your baby down 
to the crossed wrap. 

Keep your baby’s body 
in symmetric position.

Rozciągnij połę 
wewnętrzną tak, aby 

materiał sięgał od kolanka 
do kolanka dziecka. 

Powtórz czynność z drugą 
połą. Chusta powinna 

krzyżować się w okolicy 
szyi dziecka. 

Firstly, spread the inner 
crosspass from knee 

to knee by pulling the ma-
terial. Repeat the action 
with the outer crosspass.

Zrób miejsce na dziecko, 
naciągając nieco 
chustę z przodu.

Create space for your 
child by tightening 

the wrap slightly in the 
front.

Umieść dziecko na barku, 
zacznij powoli 

wsuwać dziecko 
pomiędzy poły chusty.
Put your baby on your 
shoulder. Glide it slowly 
between crossed tails. 
Remember to support 

under the bottom.

Zawiąż powójny węzeł.
Finish with a double knot.

Lekko pochyl się do przodu, 
włóż ręce pod chustę, 

możesz teraz poprawić 
pozycję dziecka.

Bend your body slightly 
to the front and put 

your hands into a space 
between you and your 
baby. Correct baby’s 

position.

Rozwiąż węzeł i zacznij 
dociągać chustę pasmo 

po paśmie.
Untie the knot and tighten the 

material strand by strand.

rozmiar M / size 6
długość / length – 4,6 m

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11

4 +
mnths

wiązanie odpowiednie 
dla dzieci od

suitable for kids from 

2x / Koala

12

Wysuń dziecko, 
podtrzymując je bezpiecznie.

Get your child out, 
supporting its body.

Aby wyjąć dziecko, 
rozchyl poły materiału.

Pochyl się lekko do przodu.
To get your child out move 
the tails in the front to the 

sides.

13

Na zdjęciach / In pictures
Joanna Makowska

   Doradca Noszenia AND
mama pięciorga dzieci
z wykształcenia lekarz

z zamiłowania specjalista chustowy
Babywearing consultant (AND)

mum of five kids 
 medical studies graduate 

with a great passion for babywearing 

szerokość / width – 0,6-0,7 m 



Skrzyżuj poły i przeprowadź 
je do przodu.

Cross the tails under the 
baby’s bottom and carry 

them to the front between 
your child’s legs and your 

back.

Umieść dziecko na swoim 
biodrze i okryj je chustą. 
Dolną część chusty wsuń
pod pupę i uda malucha.

Place your child on your hip 
and cover its back with a material. 

Tuck the rest of the fabric 
between you and your

baby.

Przełóż jedną połę 
na ramię.

Put one tail 
on your shoulder.

Przesuń dziecko 
na plecy, asekurując je.

Move your baby 
slowly onto your back. 

Use one hand 
to support your child.

Naciągnij drugą połę 
chusty w ten sam sposób, 
dociągnij dobrze materiał.

Place the tightened tail 
between your knees and 

repeat the action with the 
other tail. Tighten it 

precisely by every inch.

Chwyć poły w obie 
dłonie, skręć je do środka 
i przeprowadź do tyłu 

po udach dziecka.
Grab both tails and 

twist them to the inside. 
Bring them to the back 
over the baby’s thighs.

Napnij oba pasy chusty, 
przyciągnij dziecko do 

siebie.
Keep your baby close to 
your back by tightening 

both tails.

Przełóż połę na ramię, cały 
czas napinając materiał, 
drugą połę przytrzymaj 

między kolanami. Naciągnij 
połę znajdującą się na Twoim 

ramieniu, dociągając ją 
pasmo po paśmie.

Place one tail over your shoul-
der, controlling the material’s 

tension. Keep the other tail 
between your knees. Tighten 
the tail on your shoulder by 
pulling the material strand 
by strand. Gather the loose 
material behind your back 

near child’s neck and tighten 
the inner rail. 

Zawiąż węzeł podwójny z przodu.
Tie a double knot in the front.

rozmiar XS / size 4
długość / length – 3,7 m

1 2 3

4 5 6 7 8

9

1 +
mnths

wiązanie odpowiednie 
dla dzieci od

suitable for kids from 

Plecak prosty 

Przeprowadź połę chusty 
pod przeciwległym 
pasem ramiennym.
Glide the tail under 

the opposite arm belt.

Rozłóż i napnij materiał, zawiąż węzeł 
na wysokości swojego mostka.

Repeat the action with the other tail. Spread the material 
and tie a knot at the level of your breastbone.

1 2Wykończenie
tybetańskie

Tibetan
Finish

Ruck Carry 
dla doświadczonych rodziców

for advanced babywearers

szerokość / width – 0,6-0,7 m 



Tips for the beginners

• Before taking first ups, make sure your baby remains relaxed 
and replete. If your child is moody or in low spirits, postpone your 
first babywearing training.

• Parents’ state of being calm and in control of themselves also 
matters.

• You should always remember to secure and support your baby 
during a wrapping job.

• A wrap should fit to your baby’s body snugly and smoothly. Only 
then both your and your baby’s spines remain well secured. 
Remember about the Proper Position of a Child in a wrap or 
a carrier. 

• After putting your baby in a wrap go for a quick walk. Harmonic 
swaying, associated with life inside the womb, would surely soothe 
your baby, anxious about the new situation.

• If you do not find certain carry comfortable and you suffer from 
backaches, your wrap may remain tightened inaccurately. It can be 
also helpful to meet a babywearing consultants. You can always send 
a message to LennyLamb customer service. We are happy to help!

• Control your baby’s temperature, making sure they are not over-
heated. Wrap is an additional layer of clothing — you should take 
this into consideration while choosing your child’s outfit. If you are 
about to take a walk on a cold day, do not forget to use an extra 
piece of clothing for uncovered parts of your child’s body (especially 
legs and head). Put your coat or a jacket on a wrapped baby.

Wskazówki dla początkujących

• Przed pierwszymi próbami upewnij się, że dziecko jest 
zrelaksowane i najedzone. Jeśli ma kiepski humor, odłóż 
pierwszy trening na później.

• Spokój i opanowanie rodzica również nie są bez znaczenia.
• Podczas wiązania zawsze asekuruj dziecko.
• Chusta powinna ściśle przylegać do ciała dziecka. Tylko 

wówczas jest w stanie odpowiednio zabezpieczyć kręgosłup 
zarówno noszonego, jak i noszącego. Pamiętaj o prawidłowej 
pozycji dziecka w chuście lub nosidle.

• Po zawiązaniu dziecka w chustę postaraj się iść na krótki 
spacer. Rytmiczne kołysanie, dobrze znane z życia płodowego, 
na pewno szybko ukoi zaniepokojone nową sytuacją dziecko.

• Jeżeli wiązanie nie jest wygodne, a Twoje plecy bolą, naj-
prawdopodobniej chusta jest źle dociągnięta. Zachęcamy także 
do kontaktu z doradcą noszenia lub napisania do naszego centrum 
obsługi klienta. Na pewno wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

• Nie przegrzewaj dziecka w chuście. Chusta to dodatkowa 
warstwa ubrania, dobrze jest pamiętać o tym, planując ubiór. 
Jeśli wybieramy się na spacer podczas chłodniejszych dni, 
pamiętajmy o szczególnym osłonięciu nóżek i główki dziecka. 
Kurtkę zakładamy na siebie i dziecko zawiązane w chustę.

Pamiętaj, że to Ty bierzesz pełną odpowie-
dzialność za siebie i dziecko podczas 
wiązania chusty.

Nawet najdokładniejsze wskazówki w instrukcji obsługi nie 
uwzględnią Twojej nietypowej budowy ciała, dokładnych rozmiarów 
Twojego dziecka czy nawyków, jakie posiadasz. Czasami trzeba coś 
kilka razy  poprawić czy dociągnąć w odpowiednim dla Ciebie miejscu, 
żeby poczuć, że chusta jest dobrze zawiązana.

It is you who are to take full responsibility for 
yourselves and your child during the process 
of wrapping. 

Even the most precise directions provided by the instruction manual 
do not take your individual body characteristics, accurate ba-
by’s dimensions or your habits into consideration. Sometimes one 
would have to correct or tighten the material at the right spot to 
feel that the wrap is precisely tied. 

Rozmiary chusty długiej

W swojej ofercie posiadamy chusty długie w rozmiarach: 
XS (3,6 m), S (4,2 m), M (4,6 m), L (5,2 m) oraz XL (6,0 m).

Size Woven Wrap

LennyLamb offers wraps in sizes 
XS (3,6 m), S (4,2 m), M (4,6 m), L (5,2 m) oraz XL (6,0 m). 

Jak bezpiecznie używać chusty?

Jeśli nawet wiązanie chusty na początku wydaje się być dla Ciebie 
sztuką tajemną — zapewniamy Cię, że po kilku próbach będziesz 
się czuć w niej wygodnie i pewnie. Noszenie dziecka to niewątpliwie 
duża odpowiedzialność. Uważamy jednak, że przede wszystkim 
jest to czas wspaniałej zabawy, która powinna przynosić radość 
zarówno dziecku, jak i jego opiekunowi. 

How to use wraps safely?

If, at the beginning, using carriers may seem to be a secret art to 
a newbie, we assure you that after a few attempts one would become 
more confident and, therefore, find carriers very comfortable. 
Wrapping and Babywearing is undoubtedly a great responsibility. 
However, it might also be associated with a great fun bringing joy 
both to children and their caretakers.



LennyUp is an adjustable carrier that grows with your child! Its 
shape ideally corresponds with the body of a small baby and at the 
same time fits the parent very well. It was carefully designed for 
parents who are searching for a safe, easy and functional way to 
wear their babies.

LennyUp:

• safety: its construction has certificates of compliance with the 
ASTM F2236-16a norms; all yarn and dyes used for LennyLamb 
fabrics have the OEKO-TEX® Standard 100 certificate;

• comfort: multi-level possibilities to customize the shape of the 
panel and shoulder straps provide perfect adjustment and 
ergonomic position of the baby — on every stage of the child’s 
development;

• versatility: one carrier from the small baby (above 3,5 kg) to the 
toddler (up to 20 kg!); safe babywearing from the first weeks;

• flexibility: two ways of babywearing (front carry for a small baby 
and back carry from the fourth month of life).

LennyUp to nosidełko regulowane, które rośnie razem z dzieckiem, 
a jego kształt doskonale harmonizuje z ciałem maluszka oraz rodzica. 
Zostało starannie zaprojektowane z myślą o rodzicach, którzy 
szukają bezpiecznego, prostego i funkcjonalnego rozwiązania, aby 
nosić dziecko blisko siebie. 

LennyUp to:

• bezpieczeństwo: nosidełko posiada certyfikat zgodności z normą 
bezpieczeństwa F2236-16a ASTM, a przędze i barwniki użyte do 
produkcji tkaniny posiadają certyfikat OEKO-TEX® Standard 100;

• wygoda dziecka i rodzica: wielopoziomowa regulacja panelu 
i pasów ramiennych zapewnia doskonałe dopasowanie oraz 
prawidłową, ergonomiczną pozycję dziecka w nosidełku na 
każdym etapie jego rozwoju;

• uniwersalność: jedno nosidełko od małego niemowlaka do 
starszaka, bezpieczne noszenie dziecka już od pierwszych tygodni 
życia (ważącego ponad 3,5 kg) aż do osiągnięcia wagi 20 kg;

• elastyczność: dwie pozycje noszenia — z przodu dla kilkuty-
godniowego dziecka oraz na plecach od czwartego miesiąca 
życia dziecka.



Inne nasze produkty
Our other products

Chusty elastyczne
Stretchy wraps

Nosidełka Wrap tai 
Wrap tai carriers

Odzież do noszenia dzieci 
Babywearing apparel

Kim jesteśmy / Who we are

LennyLamb to firma rodzinna. Tworzą ją ludzie zafascynowani ideą 
noszenia dzieci.
LennyLamb can definitely be called a family business. It is run by 
people fascinated by the idea of babywearing.

Gdzie się znajdujemy / Where we are based

LennyLamb znajduje się w małej miejscowości — Kłudzice — w centralnej 
Polsce. Otaczające nas piękne widoki stanowią inspirację i dają 
energię do pracy każdego dnia!
In the heart of Europe. LennyLamb is based in a small town in 
Poland. The surrounding countryside and forest inspire us and 
give the energy to work every day!

Jak pracujemy / How we work

Pracujemy z pasją i zaangażowaniem. Mamy kontrolę nad każdym 
najmniejszym etapem produkcji, zaczynając od stworzenia wzoru, 

poprzez utkanie tkaniny (na naszych krosnach), wykrój i szycie, 
a kończąc na kontroli jakości. Wszystko to, aby mieć pewność, 
że oferowane produkty są najwyższej jakości.
With passion and commitment. We control every single step of 
production starting from creating the design, going through weaving 
(we have looms here at our production plant), cutting and sewing, 
ending up with the quality control. All this to make sure that the 
products we offer are of the highest quality.

Co robimy / What we do

Dostarczamy produkty do noszenia dzieci wspaniałym rodzicom 
na całym świecie. Produkujemy chusty, nosidełka, odzież do noszenia 
dzieci oraz różnego rodzaju akcesoria.
We provide amazing parents all over the world with the babywearing 
gear — we produce woven wraps, baby carriers and a wide range of 
babywearing accessories and apparel.

Nosidełka ergonomiczne 
Ergonomic carriers



Poprawnie
Pionowo (optymalnie)

Correct
Upright (optimal)

Podbródek do góry; twarz widoczna; 
nos i twarz odsłonięte

Chin up; face visible
Nose and mouth free

Poprawnie
Pozycja leżąca

Correct
Reclined

Podbródek do góry; twarz widoczna;
nos i twarz odsłonięte

Chin up; face visible
Nose and mouth free

Niepoprawnie

Incorrect

Twarz dziecka zakryta 
i mocno przyciśnięta do 

ciała opiekuna

Baby’s face covered
and pressed tight

against wearer

Niepoprawnie

Incorrect

Dziecko jest skulone, 
podbródek dotyka klatki 
piersiowej; twarz zakryta

Baby is hunched with
chin touching chest;

face covered

Failure to follow the manufacturer’s instructions can result 
in death or serious injury. Only use this carrier with children 
weighing between 6.6 lb (3 kg) and 55 lb (25 kg) pounds.
FALL HAZARD Leaning, bending over, or tripping can 
cause baby to fall. Keep one hand on baby while moving.
SUFFOCATION HAZARD Babies younger than 4 months 
can suffocate in this product if face is pressed tightly against 
your body. Babies at greatest risk of suffocation include 
those born prematurely and those with respiratory 

problems. Check often to make sure baby’s face is uncovered, 
clearly visible, and away from caregiver’s body at all times. 
Make sure baby does not curl into a position with the chin 
resting on or near baby’s chest. This position can interfere 
with breathing, even when nothing is covering the nose or 
mouth. If you nurse your baby in carrier, always reposition 
after feeding so baby’s face is not pressed against your body. 
Never use this carrier with babies smaller than 8 pounds 
without seeking the advice of a healthcare professional.  

Wszystkie nasze produkty wykonane są ręcznie z największą
starannością i poddawane są szczegółowej kontroli jakości.
Każdy z naszych produktów posiada unikatowy kod 
(np. L685243L), dzięki czemu wszystkie informacje na jego 
temat znajdują się w naszej bazie. Daje to dodatkową 
gwarancję bezpieczeństwa naszych produktów.

Zgodne z / Compliant with: ASTM F2907-15

ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 12 grudnia 2003 r. 
the Act of 12 December 2003 on general product safety

LennyLamb Sp. z o.o. Sp. K.
Zakład Produkcyjny / Manufacturing plant
Kłudzice 9, 97-330 Sulejów, Polska

+48 222-57-888-2
+18882511128 (For US customers)
e-mail: contact@lennylamb.com, lennylamb.com

Przestrzegaj wskazówek prania na metce chusty. Follow washing instructions on wrap’s care label.
Po wypraniu materiał może się wykurczyć do 5%. After washing, fabric may shrink up to 5%.


