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Alles-in-twee-luier (SIO) Blümchen (6-15 kilo)

De Alles-in-twee-luier van Blümchen is de meest flexibele luier die er is! Hij bestaat uit een waterdicht
overbroekje, met daarin twee plakkers van klittenband waaraan de absorberende inleggers bevestigd
kunnen worden. Je kunt kiezen uit de standaard en maxi inlegger. Deze luier kan in een handeling omgedaan
worden, ideaal als je snel moet of als je kindje niet lang stil wil liggen en tijdens potjestraining! De SIO van
Blümchen is een zogenoemde ‘meegroeiluier’. Dat wil zeggen dat je met drukknoopjes aan de voorkant de
maat van de luier in kunt stellen. Je past eenvoudig de absorptie aan door een extra booster in de luier te
leggen.
1. Maak de luier op maat met de drukknoopjes aan de voorkant.
2. Kies het type absorberende inlegger
a. Standaard – voor 150 ml absorptie
b. Maxi – voor 250 ml absorptie
3. Plak deze op de klittenbandstroken in de luier
4. Leg eventueel een losse (hennep)booster onderin de luier voor extra absorptie (+100ml)
5. Leg je kindje op de luier en sluit de luier met het klittenband of de drukknopen. Vouw de extra stof die
ontstaan is door het verkleinen van de luier naar boven. Dit doe je het makkelijkst met twee vingers.
6. Controleer of de luier aansluit bij de beentjes. Er mag geen absorberende stof zichtbaar zijn en de
randjes van de luier moeten goed in de lies geduwd worden.
7. Controleer of de luier aansluit op de buik en rug. Er mag geen absorberende stof zichtbaar zijn. Je moet
twee vingers bij buik kunnen steken en lichte druk van de luier voelen.
8. Gebruik een inlegvel indien nodig/gewenst (zie handleiding inlegvellen)
9. Bij het verschonen haal je de absorberende inlegger uit de luier en deponeert deze in de luieremmer. Leg
het overbroekje te drogen en gebruik een andere luier. Bij de volgende luierwissel plak je een nieuwe
inlegger in het overbroekje. Een overbroekje is zo’n 4-5x te gebruiken voordat hij gewassen dient te
worden.
Tip: Zijn alle absorberende inleggers op, en zijn de overbroekjes nog niet ‘vies’? Gebruik ze dan als
overbroekje voor een 2-delige luier!
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