14 ocak günü 47 günlük bebeğimize takılan pavlik bandaj ile bebeğimiz bir anda
kıyafetsiz kalmıştı. Bandaj bacakları öyle açıyor ki normal tulum ve pantolonlar
çocuğa olmuyordu. Soğuk kış günlerinde çocuğu bir tek zıbınla gezdiremeyeceğimiz
için kıyafet ayarlamak zorundaydık.
İnternette Türkçe sayfalarda kıyafetle ilgili iyi bir öneri bulamadım. Yabancı sitelere
girince pavlik bandaj ile de şık olunabileceğini farkettim. Tabii ki bizim önceliğimiz
şıklıktan ziyade bir kıyafet edinmekti.
İlk hafta bandaj takıldığında bebeğimizin üzerinde sadece zıbın vardı, bacakları
çıplaktı. Bandajın bacak kısımları teni tahriş edebileceği için buna bir çözüm
bulmalıydık. Külotlu çorap olmazdı, çünkü bebeğin altını değiştiremiyor olacaktık.
Yabancı sitelerde bu amaç için tozluk şeklinde çoraplar satıldığını gördüm. Biz
külotlu çorabın külot kısmını keserek ihtiyacı giderdik.
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Res penye
im 1: Külotlu çorabı keserek bacaklara giydirdik. Bandajın cırtlı kısımlarını
kumaş
örtmek için de giymediğimiz çorapları kestik

kullandık.

Resim 2: Tulumların göğüsten aşağısını keserek alta kumaş diktirdik

Eteğin bittiği yere de fermuar diktirdik biz, bebeğin bacakları üşümesin diye
düşünerek. Ama sonradan hiç kullanmadık o fermuarı.
Evde bunlarla çok rahat ettik. Altını değiştirmek çok kolaydı. Üstelik dışarıdan bakan
da etekleri battaniye sanıyordu.
Dışarıda da düzgün bir kıyafeti olsun derseniz, veya bebeğiniz erkekse pantolon
diktirebilirsiniz. Pantolonlarımız ise kayınvalidemin tasarımıydı.
Öncelikle 1-2 yaş için pijama aldık. paçalardan parça kesip ağ kısmına ekledik,
böylece geniş ağlı bir pantolon elde etmiş olduk.

Resim 3:
2 yaşa uygun pijamanın paçalarını kesip ağ kısmına ek
yaptık. Bel kısmını da keserek düğmeli hale getirdik

Resim 4: Ağ kısmı

Piyasada kendinden geniş ağa sahip pijamalar da varmış, onlardan da aldık sonradan.
Ağ kısmı geniş olsa da beline bir kesik atıp düğme dikmek de gerekiyor. Çünkü yana
açık dizler o kadar geniş oluyor ki, belini kesmezseniz pantolonun beli dizlerden zor
geçiyor.

Resim 5: Kendinden ağı geniş bir pantolon alıp paçalarını kısalttık

Resim 6: Ve yine dizlerden geçebilmesi için bel
kısmına kesik attık

Bu pantolonlar düzgün dikilirse dışarıdan bakıldığında bebeğinizin bandajlı olduğu
anlaşılmıyor bile.
Daha farklı modeller inceleyebileceğiniz örnek bir site linki:
http://www.hip-pose.co.uk/pavlik_harness_clothes/cat821691_2317167.aspx

En kısa zamanda kurtulmanızı dilerim, sağlıklı günler olsun!

