
Syvejledning 
 

Mei Tai, klassisk kinesisk rygbærer 
 
 
Denne slynge kan bruges både på hoften, maven og ryggen, men anvendes traditionelt i Asien mest 
til sidstnævnte. Den er meget simpel at lave, og kan udstyres med forskellige finesser. Den laves 
ikke normalt med krydsede stropper, men vi synes det giver en meget større sikkerhed.  
 
Denne type slynge egner sig til børn fra 4-6 mdr. Når man bærer på ryggen skal man straks tage 
barnet ned, hvis det falder i søvn, da dets hoved ellers ikke er støttet. 
 
Du skal bruge 2,5-3 m fast stof. Det må ikke give sig ret meget, men behøver ikke at være specielt 
tykt. 
 
Hvis du ønsker det, kan du polstre stropperne med fleece el.lign. for ekstra komfort, men selve 
firkanten vil blive for varm med fleece i, når vejret ikke lige er meget koldt. 
 
Stropperne: 
 

 

 
 
 
Hvis du ønsker et enkelt lag stof, klippes 2 stropper på ca. 10-15 cm. bredde i 
længden 2,5-3 m., afhængig af din størrelse. Du kan evt. vælge at gøre 
stropperne smallere i enderne, så knuderne bliver mindre. 
 
Stropperne uden polstring kan sys sammen på vrangen og vendes, hvorefter der 
sys en pyntestikning hele vejen rundt. Dette vil også holde stropperne pænere 
efter vask. 
 
Pilen indikerer trådretningen. 

 

 
Ønsker du dobbelt lag stof, evt. med polstring imellem, skal du folde stoffet 
dobbelt, og klippe det i en bredde af 10-15 cm – 2 gange. Polstringen klippes 1½ 
cm smallere end stoffet og kun i et enkelt lag. Du kan vælge at lade polstringen 
følge hele længden på stroppen eller bare at lade den være i de stykker, som 
stikker udenfor firkanten, når slyngen er syet sammen. 
 
I stropper med polstring foldes kanten ind over polstringen til den ene side og 
sættes fast med nåle, hvorefter den anden side bukkes om og sættes fast til det 
første stykke med nåle. Der sys evt. 2 stikninger hele vejen rundt, for at holde 
polstringen på plads under vask. 
 
Pilen indikerer trådretningen. 

 



 
Firkanten: 
 

 

 
Læg resten af stoffet dobbelt og klip et stykke 
på 50 cm (bredde) x 60 cm (højden). Du kan 
evt. også lave forsiden af firkanten i et andet 
stof/ en anden farve. 
 
Fold alle kanter på bagstykket 1½ cm ind og sy 
en stikning. 
 
Pilen indikerer trådretningen. 

 

 
 
Læg de færdige stropper på i et diagonalt kryds 
og sy dem fast med dobbelte stikninger i begge 
sider af hver strop. De skal stikke ca. 50-70 cm 
ud forneden afhængig af din størrelse. På denne 
måde vil den øverste del af stropperne, som skal 
over skuldrene og ned bagom barnet, være 
meget længere end den del, der bare skal rundt 
om hofterne. 
 

 

 
 
 
Læg forstykket ovenpå bagstykket, med 
stropperne opad mod forstykket. Buk alle 
kanterne på forstykket 1½ cm ind og fastgør til 
bagstykket med nåle. Sy 2 stikninger hele vejen 
rundt. 
 

 
Pynt: 
 
Man kan evt. sætte en lomme fast på forstykket. Denne skal i så fald sys på temmelig højt oppe (10 
cm under øverste kant), og helst inden for- og bagstykke sys sammen, da det giver det pæneste 
resultat. 
 
NB: Brug aldrig en ny slynge uden en vejledning!! Du kan finde vejledning til mei tai på 
www.altomslynger.dk.  
 


