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BELANGRIJK BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. LEES ZORGVULDIG !

1.
Bepaal de hoogte/
positie van de 
muurplaat op de 
muur. 
Uitgangspunt 
hierbij is de hoogte
van het 
ophangpunt. Ga 
hierbij uit van 2.40 
meter. Als je de 
bovenrand van de 
muurplaat op 2.40 
meter hebt zit je 
goed.

2.
Stel de 
bovenkant van 
de muurplaat 
horizontaal (op 
het oog of met 
een waterpas). 
De bovenkant 
herken
je aan de 6
voorgeboorde

  gaten.

3.
Hou de plaat tegen de
muur gedrukt en markeer
4 gaten (bovenkant) én 2
gaten (onderkant) voor de
pluggen in de muur. Dit
doe je door kort met een +
5 mm (hout)boortje door
de voorgeboorde gaten de
muur in te boren.
De 3 gaten in het midden
van de muurplaat zijn voor
de montage van de ‘tak’.

4. 
Boor de 6 gaten in 
de muur nu uit met
een 8 mm 
steenboor. (Bij een 
harde muur
liever een 8,5 mm 
boor). Boor de 
gaten iets dieper 
dan de lengte van 
de pluggen. Steek 
de pluggen in de 
gaten. Misschien 
moet je met een 
hamer het laatste 
(bredere) stukje 
erin tikken.

5.
Plaats de muurplaat over 
de pluggen. Steek de 
grote schroefbouten door 
de muurplaat in de 
pluggen. Kijk achter de 
muurplaat om de 
schroefbouten te ‘richten’ 
in de pluggen. Als je er 
zeker van bent dat alle 6 
schroeven in de pluggen 
gaan passen haal je de 
muurplaat weer van de 
muur af 

6. 
Monteer nu de
‘tak’ aan de
muurplaat
zoals op de
volgende twee
foto’s. In
totaal doe je

 dit 3 keer.
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7.
Nu kun je de
complete
hangtak aan de
muur schroeven.
Schroef telkens
iedere
schroefbout wat
verder aan.

8.
Plaats de 
sierdopjes
op de 
schroefbouten.
De Hangtak hangt
aan de muur!

9.
Hang de 'S'-haak 
aan de tak en 
vervolgens de 
veer aan de 'S'-
haak.

10.
Hang nu de wieg 
aan de veer met 
behulp van de 4 
(kleine) 
karabijnhaken.

Je Hangtak of Ooievaar hangt! 
Heel veel plezier en fijne slaapmomenten gewenst voor de baby.

P.S. Je ervaringen met én  foto’s of video's van
de Kindekeklein  Hangtak of Ooievaar zijn van harte welkom!

Mail ze naar: i  nfo@hussh-cradles.com  


