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Mismunandi gerðir af bleyjum

Það er til endalaust úrval af mismunandi taubleyjum sem er gott, því snið 
henta börnum misvel.  Það er engin ein týpa best fyrir alla.  Eftirfarandi er 
stutt lýsing á mismunandi tegundum af bleyjum. 
Þegar verið er að byrja að nota taubleyjur, þá er góð hugmynd að prófa 
nokkrar mismunandi tegundir áður en fjárfest er í mörgum af sömu gerð.

Vasableyjur (pocket diapers)
Vasableyjur eru eins og nafnið gefur til kynna, líkt og vasi sem þarf að  
setja innlegg inn í.  Hún samanstendur af vatnsheldu efni (PUL) og efni 
sem liggur upp við húð barnsins (oftast einhverskonar stay-dry efni sem 
heldur vætu frá húð barnsins.  Stundum eru notuð náttúruleg efni eins og  
bómullar- eða bambusvelúr).
Inn í vasann á vasableyjum þarf að setja rakadrægt innlegg, skelin sjálf er 
ekki rakadræg og dugir því ekki ein og sér.  Algengustu innleggin eru úr 
microfiber en það er ýmislegt annað í boði.   

Kosturinn við vasableyjur er að það er hægt að stjórna rakadrægni þeirra 
með mismunandi innleggjum eftir þörfum.  Hægt er að nota fleiri en eitt 
innlegg, passið þó að yfirfylla ekki bleyjuna þannig að hún tapi sniði sínu 
því þá aukast líkur á að hún leki meðfram teygjunum. 

Á mynd 1 má sjá dæmi um  
vasableyju, sniðin á þeim geta 
verið mismunandi þó megin  
hugmyndin sé ávallt sú sama.  
Opið til að stinga innlegginu inn 
um getur verið að framan eða að 
aftan, í þessu tilfelli er efnisflipi 
sem lokar yfir gatið.
Á sumum er bæði opið að  
framan og að aftan og þá eiga  
innleggin auðvelt með að  
losna úr bleyjunni í þvotti.

Þessi bleyja er frá merkinu Brák 
en hægt er að fá vasableyjur frá 
flestum íslensku saumakonunum og þeim verslunum sem selja  
taubleyjur (upptalning á þeim er aftast).

Mynd 1
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All-in-one (AIO)
All in one eru bleyjur sem eru tilbúnar til notkunar eins og þær eru.  Það 
þarf ekkert að setja í þær (nema til að auka rakadrægni þeirra og kallast 
það að bústa/boosta bleyjuna) og er allt fast saman.  Kosturinn við AIO 
bleyjur er sá að þær eru líklega einfaldastar í notkun.  Allt sem til þarf er 
áfast við þær og eru þær mjög notendavænar fyrir byrjendur.   
Á meðfylgjandi myndum eru dæmi um AIO bleyjur.  Athugið að til eru 
fleiri útfærslur.

Á bleyjunni á mynd 2 eru tveir  
áfastir flipar sem eru aðeins lagðir inn 
í hana og hún þá tilbúin til notkunar.  
Ástæðan fyrir því að þeir eru lausir er 
sú að það styttir þurrktíma, en einnig er 
hægt að hafa rakadrægnina sem mesta 
þar sem þörf er á (t.d. að framan fyrir 
strák, en á miðjunni fyrir stelpu).
Þessi bleyja er frá Bumgenius og heitir 
Freetime en þær fást hjá Bambus.is.

Á mynd 3 er dæmi um þegar tveir áfastir 
flipar eru festir í báða enda.  Ástæðan 
fyrir því að þeir eru tveir en ekki aðeins 
einn þykkur er til að stytta þurrktíma.
Dæmi um svona bleyjur eru Bumgenius 
Elemental sem fást hjá Bambus.is. 

  Bleyjan á mynd 4 er með áfast innlegg  
  sem er svo stungið ofan í vasa og er  
  hún þá stay-dry (heldur vætu frá húð  
  barnsins) en einnig er hægt að leggja  
  innleggið bara beint inn í bleyjuna til að  
  hafa náttúrulegt efni upp við húð.
 
  Þessi bleyja er frá íslenska merkinu  
  Gríslingar.

Mynd 2

Mynd 3

Mynd 4
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All-in-two (AI2)
AI2 eru t.d. bleyjur sem eru með 
innleggi sem er smellt í þær.  Það er þá 
allt fast saman, en hægt að taka  
innleggið af ef þess þarf og til dæmis 
setja í þurrkara eftir þvott án þess að 
skelin þurfi að fara með.  Ef barnið  
hefur bara pissað má skipta um  
innleggið en nota skelina aftur án þess 
að þvo hana.  Sumar AI2 eru með lausu 
innleggi sem er lagt undir flipa að  
framan og að aftan.

Fitted (Sniðin bleyja)
Fitted er bleyja sem er aðeins úr rakadrægu efni og þarf að nota eitthvað 
utan yfir þær til að þær leiði ekki  
vökva í föt.  Þær eru vinsælar  
næturbleyjur vegna mikillar  
rakadrægni þeirra. 

Hægt er að nota cover utan um þær  
úr PUL efni, flís eða ull (það þarf þá  
að meðhöndla ullina á ákveðinn hátt).   
Á mynd 6 má sjá fitted bleyjur frá  
Mjallhvít.

Prefold og cover (skeljar)
Prefold eru eins og samanbrotnar gasbleyjur  
sem er búið að sauma saman.  Líkt og með  
fitted þá þarf cover utan um prefold svo þau  
leiði ekki vætu í fötin.  Hægt er að nota snappi*  
með prefoldum, einnig er hægt að nota prefold  
sem innlegg í vasableyjur eða til að bústa AIO  
og AI2.  Það er þægilegt við þetta kerfi, að ef  
barnið pissar bara þá er hægt að nota coverið/ 
skelina aftur áður en það er þvegið (skelinni leyft  
að þorna þess á milli þess sem hún er notuð).   
Þetta þýðir að það er hægt að komast af með færri skeljar en prefolds.

Mynd 5

Mynd 6

Mynd 7

*Snappi: sjá í kaflanum Fylgihlutir

Hér má sjá dæmi um AI2 þar sem innleggið er smellt í 
bleyjuna, en þessi bleyja er frá Brák.
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Að kaupa notaðar bleyjur

Það getur verið sniðugt að byrja á að kaupa nokkrar notaðar bleyjur.  
Kostirnir við það eru til dæmis þeir að það er ódýrara en að kaupa nýjar 
og ef þær henta ekki, þá er oftast hægt að selja þær aftur með litlu eða 
engu tapi.  Í grúppu á Facebook sem heitir Taubleiutorg er markaður 
fyrir notaðar taubleyjur og fylgihluti. 
Það sem þarf að passa þegar keyptar eru notaðar bleyjur er til dæmis það 
að teygjur við læri og bak séu í lagi.  Stundum eru þær farnar að  
slakna, en þá er oftast hægt að láta skipta um þær.  Hægt er að hafa 
samband við Mjallhvít (linkur á öftustu bls) og tekur hún að sér að skipta 
um teygjur gegn vægu gjaldi.  En það er auðvelt að skipta um teygjur og 
getur hver sem er sem á saumavél gert það sjálfur (hægt að finna  
myndbönd á Youtube með leiðbeiningum). 
Það þarf líka að passa að Pulið sé í heilu lagi.  
Eins og hefur komið fram áður þá eru snið mismunandi á bleyjum, því 
er gott að byrja á að prófa nokkrar mismunandi gerðir áður en keypt er 
mikið af einni gerð.  Í Facebook hópnum Þvottaráð fyrir Taubleyjur eru 
ýmis ráð um hvernig skal þvo bleyjur sem eru keyptar notaðar.

Hvað þarf margar bleyjur?

Dagar á milli þvotta Nýfætt barn 1-6 mánaða 6-12 mánaða Eldra en 1 árs
1 (daglega) 15 - 19 10 - 12 8 - 10 6 - 8

2 27 - 35 18 - 22 14 - 18 10 - 14
3 39 - 51 26 - 32 20 - 26 14 - 20
4 51 - 67 34 - 42 26 - 34 18 - 26
5 63 - 83 42 - 52 32 - 42 22 - 32

Það er erfitt að gefa nákvæma tölu yfir það hvað þarf margar bleyjur fyrir 
eitt barn, en meðfylgjandi tafla ætti að gefa einhverja hugmynd um fjölda. 
Hversu margar bleyjur þarf, stjórnast að mestu af því hversu reglulega 
á að þvo bleyjurnar.  Algengt er að fólk sé að þvo taubleyjur á tveggja til 
þriggja daga fresti og margir þvo daglega.  Ekki er ráðlagt að þvo sjaldnar 
en á þriggja daga fresti að staðaldri. 
Mismunandi bleyjur henta fyrir mislangan tíma.  Til dæmis geta  
vasableyjur með microfiber innleggi dugað sumum börnum 2 klst á 
meðan það dugar öðrum í 5 klst.  Næturbleyjur þurfa oftast að vera 
rakadrægari og til dæmis úr bambus, bómull eða hampi, þar sem  
microfiber dugar flestum ekki heila nótt.  Þetta er gott að hafa í huga 
þegar bleyjur eru keyptar og því sniðugt að hafa ekki allar eins.

Tafla 1
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Efni sem notuð eru í taubleyjur

PUL (Polyurethane Laminate) - Notað í taubleyjur og PUL poka

PUL er efni sem er með filmu á  
annarri hliðinni.  Hún gerir það 
að verkum að efnið er vatnshelt 
og hentar því einstaklega vel í  
taubleyjur.  Þar að auki „andar“ 
það (hleypir hita og gufum út) 
þannig að barnið svitnar ekki 
undan því.
Þegar keyptar eru notaðar  
bleyjur er mikilvægt að passa að 
PUL-ið sé heilt og gljáandi.  Það 
er ekki hægt að laga  
bleyjuna ef plastfilman hefur  
losnað frá efninu. Gott er að 
skoða í kring um teygjur, hvort 
það séu sprungur í efninu.

Innra efni: þau sem eru Stay-Dry (SD) 
Stay-Dry efni halda vætu frá húð.

Wicking Jersey (WJ)

Ytra efni:

Wicking Jersey er létt og mjúkt 
polyester efni.     
Á annari hlið eru lítil „augu” 
(sjá mynd) en hin hliðin er 
slétt. Ekki skiptir máli hvernig 
efnið snýr.

Mynd 8

Mynd 9
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Suedecloth (SC)

Suedecloth er mjúkt polyester 
efni. Það kemur í ýmsum litum 
en er algengast hvítt. 

Minky

Minky er mjúkt polyester efni 
sem dregur í sig raka, en er 
yfirleitt kallað stay dry efni. 
Helsti ókosturinn við það er þó 
að það er mjög viðkvæmt fyrir 
fitu (td. feitum kremum) og 
verður auðveldlega vatnshelt. 
Það er þó einfalt að laga með 
strípun (ákveðin  
þvottameðferð). 
Þetta efni er td. í TotsBots v3.

Microfleece

Microfleece er mjúkt polyester 
efni sem heldur vætu frá húð 
barnsins.  

Mynd 10

Mynd 12

Mynd 11
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Bambus velúr ((Organic) Bamboo Velour = OBV).

Mjúkur og dregur í sig raka, er 
því ekki stay-dry.

Innlegg - rakadræg efni

Microfiber
Ein algengasta gerð innleggja í  
erlendum bleyjum. Margar gerðir 
eru með blöndu þar sem annað efni 
er utan á eða inn í microfibernum 
(t.d. bambus blend innlegg).  
Microfiber dregur hratt í sig 
en heldur ekki eins vel í sér og 
náttúruleg efni. Á það til að grána 
með tímanum. 
 
Microfiber er eina efnið 
sem má alls ekki vera  
beint upp við húð!

Innra efni: náttúruleg efni
Bómullar velúr (Cotton Velour = CV)

Rakadrægt efni og heldur því 
ekki vætu frá húð.   
Mjúkt viðkomu.
Bómullarvelúr er náttúrulegt 
innrabyrði sem dregur vel í sig. 

Mynd 13

Mynd 14

Mynd 15
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Þvottaleiðbeiningar

Barn á brjósti og/eða fær þurrmjólk (og graut): 
Kúkurinn má fara með bleyjunni í þvottavélina og skolast auðveldlega úr.

Barn borðar fasta fæðu:
Flestum finnst þægilegast að leggja hríspappír inn í bleyjuna fyrir börn 
sem eru farin að borða fasta fæðu (til dæmis Popli pappírinn sem fæst hjá  
Bambus.is). Við mælum gegn því að sturta bréfinu niður klósettið þó svo 
það standi á umbúðunum að það megi.  Allt annað en klósettpappír getur 
stíflað lagnir.  
Það sem fer útfyrir er hægt að skafa úr með klósettpappír og/eða skola 
úr yfir klósettinu (eða annarri aðstöðu).  Hægt er að nota flís-linera og er 
oftast auðvelt að hrista kúkinn af þeim ofan í klósett. 
Ef kúkurinn er formaður er oft óþarfi að nota nokkuð og auðvelt að hrista 
hann úr bleyjunni beint í klósettið.

Hvernig eru óhreinar bleyjur geymdar?
Þægilegast er að vera með stóran PUL-poka undir bleyjurnar heima við.  
Bæði er hægt að fá poka sem eru með hönkum og hengjast þá upp eða 
poka sem passa ofan í fötur.  Pokinn fer svo með bleyjunum í þvottavélina.  
Í skiptitöskuna er hægt að fá minni poka.  Þeir eru þá annað hvort með 
einu hólfi sem er fyrir óhreinar bleyjur en einnig er hægt að fá poka með 
tveimur hólfum, þá er eitt hólfið fyrir hreinar bleyjur á meðan hitt er fyrir 
óhreinar.

Hvað er gert við kúkinn?

Náttúruleg efni eins og bambus, hampur og bómull þurfa nokkra 
þvotta til að ná fullri rakadrægni.

Náttúruleg efni eru almennt rakadrægari en microfiber, en þorna 
hægar.  Ef þurrkari er til staðar þá skiptir þurrkunartími innleggja 
þó ekki máli.

Innlegg vs. bústerar (doubler)
Innlegg eru rakadræg efni sem er stungið inn í vasableyjur, smellt inn í 
fitted eða AI2 (all-in-2).  Bústerar eru þynnri en innlegg og eru notaðir með 
innleggjum til að auka (bústa) rakadrægni.
Bústerar geta verið úr hvaða rakadræga efni sem er og er líka hægt að nota 
lítil prefold sem bústera (talað er um prefold á bls 4).

Á þeim bleyjum sem eru með franskan rennilás þarf að festa flipana niður fyrir þvott 
á viðeigandi stað, annars geta þeir krækt í aðrar bleyjur í þvotti og skemmt efni.
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Þvottaprógram
Best er að miða við að bleyjuþvottur taki 2-4 klst
Forþvottur eða stutt kalt prógram á og 1200-1400 snúningum, svo langt 
þvottaprógram á 60°og 1200-1400 snúningum.  Forþvottur er mjög  
mikilvægur til að skola þvag úr bleyjunum áður en þvottur hefst.
Ekki má setja allar taubleyjur á suðu. Það getur auðveldlega skemmt 
teygjur, PUL og riflása og því alls ekki mælt með því að ástæðulausu.  
Sumar gerðir eru mikið viðkvæmari fyrir slíku en aðrar.

Af hverju má ekki nota Zink krem?
Zink krem gera bleyjurnar vatnsheldar. Ef bossinn verður rauður undan 
taubleyjunum, endilega notaðu kartöflumjöl eða taubleyju-væn krem (ekki 
of feit krem). Bossagaldur og CJ’s butter eru til dæmis taubleyju-væn.

Mega taubleyjur fara í þurrkara?
Best er alltaf að þerra þær á snúru, þó að þær megi flestar fara á lágt 
hitastig, til að ná fram mýkt í innleggjunum til dæmis.  
Aðalmálið er það að PUL- efnið getur bráðnað og plasthúðin losnað frá við 
of mikinn hita, þá er bleyjan ónýt. Flestar bleyjur þorna á sólarhring ef 
þær hanga í þurru umhverfi. Microfiber þornar fyrr en náttúrulegu efnin. 
Innlegg úr vasableyjum mega fara í þurrkara á sama prógrammi og  
venjuleg föt. Innlegg, prefolds og gasbleyjur (sem ekki er með PUL, 
riflásum eða teygjum) er alveg óhætt að setja í þurrkara.

Hvernig á að þvo bleyjurnar?
Þvottaefni
Hægt er að nota flest öll þvottaefni á taubleyjur en þó er mikilvægt að nota 
EKKI MÝKINGAREFNI. Lista yfir þvottaefni er að finna á næstu blaðsíðu. 

Ef það er lykt af bleyjunum eftir þvott eða það kemur ammóníakslykt eftir að 
barnið pissar í bleyjuna, þá þarf annað hvort að auka þvottaefnismagnið eða 
skipta um þvottaefni.  Með því að skola vel fyrir aðalþvott með köldu vatni 
næst lykt frekar úr bleyjunum. 
Það á ekki að vera vond lykt af taubleyjum. 
Taubleyjur þurfa meira magn þvottaefnis en annar hefðbundinn þvottur.  
Það er hægt að djúphreinsa taubleyjur (sniðugt að gera við bleyjur sem 
eru keyptar notaðar eða ef það er farin að koma lykt af bleyjunum) og eru 
leiðbeiningar fyrir það að finna í Facebook grúppunni Þvottaráð fyrir  
taubleiur.  Næturbleyjur geta einnig þurft meira þvottaefni en aðrar bleyjur 
eða þá reglulega djúphreinsun.
Önnur ástæða fyrir vondri lykt getur verið of stutt þvottaprógram. 
 
Sum börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir þvottaefnisleifum og þá er gott að 
setja á stutt skol eftir þvottinn.
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Hentug þvottaefni í taubleyjuþvott
X - Merkt þvottaefni eru mögulega ekki alveg nógu sterk fyrir taubleyjuþvott og 
þarf meira magn af þeim en mælt er með á kassanum.

Henta vel:
Neutral - X
Enjo
FM group þvottaefnið: mjög gott!
Ariel actilift
Ariel color
Ariel sensitive - X
Biotex color and white - X
Biotex color fljótandi
Omo
Persil
Bónus þvottaefnið - X
Ecover duft - X

Henta ekki jafn vel:
Milt fyrir barnið - X
Milt fyrir allan þvott - X
Gron Balance: inniheldur ensím sem “ræðst á” hnökra í fötum. Slæmt fyrir 
taubleiur úr náttúrulegum efnum.

Má ekki nota í taubleyjur:
Sodasan: of mikil sápa
Sonnett: of mikil sápa
C-11: mjög óumhverfisvænt
G-One: óumhverfisvænt.
Potion: þrífur ekki vel, aðallega efni til að mýkja vatnið, eiginlega engin 
yfirborðsvirk efni.
Eco Sprout: þrífur ekki vel, aðallega efni til að mýkja vatnið, eiginlega  
engin yfirborðsvirk efni.
Sápuhnetur: er sápa.
Dr. Bronners: er sápa.
Baby laundry liquid frá Earth friendly products.
MPD frá forever living products: ekki gert fyrir framhlaðnar þvottavélar.
MioCare: alltof milt fyrir bleyju þvott og samsvarar ekki kostnaði, sem sagt 
rosalega dýrt per þvott
Ecover fljótandi: inniheldur mýkingarefni
Það má ekki nota sápu í taubleyjuþvott

Meðfylgjandi listi fékkst af Facebook síðunni Þvottaráð fyrir taubleiur,  
uppfærður 02.08.17. Athugið að þvottaefni geta breyst.
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Margnota klútar
Hægt er að geyma fjölnota bossaklúta blauta eða bleyta jafn óðum og þeir 
eru notaðir.  Best er að nota vatn í þá en þeir fara í þvott með bleyjunum. 
Bossaklútar geta verið úr t.d. bómull eða bambus og er lítið mál að sauma 
þá sjálfur.

Snappi 
Snappi er lítil klemma sem er hugsuð til að nota með gasbleyjum (gömlu 
taubleyjurnar) eða prefolds.  Hún hjálpar til við að halda bleyjunni á sínum 
stað og koma í veg fyrir að hún færist til inn í coverinu.  Snappi virkar best 
með þykku bómullarefni þar sem tennurnar í klemmunni festast í efninu.  
Má ekki fara í þvottavél en má skola.  Snappi fæst hjá Bambus.is.

Fylgihlutir
Bleyjupappír
Arkir af bleyjupappír sem er notaður til að grípa 
kúkinn í taubleyjum. Getur verið úr hrís, bambus 
eða öðrum trefjum. 
Margar gerðir af pappír eru til en hríspappírinn 
frá Popli má fara í þvott ef það hefur ekki farið 
kúkur í hann og nota hann þá aftur. Hann fæst í  
Bambus.is, Borgartúni 3. Fyrir notkun er  
pappírinn klipptur í tvennt og nýtist hann þá 
betur.  Getur verið gott að þvo í þvottaneti.

PUL-pokar
PUL-pokar eru notaðir undir óhreinar bleyjur.  Þeir eru gerðir úr sama  
vatnshelda efni og taubleyjur.  Til eru pokar með tveimur hólfum til að hafa í 
skiptitöskum, en þá er annað hólfið fyrir hreinar bleyjur á meðan hitt er fyrir 
óhreinar.  Einnig er hægt að fá minni poka með einu hólfi í skiptitöskuna.
Heima við er hægt að vera með stóra PUL-poka sem er annað hvort hægt 
að hengja upp, eða poka sem passa í fötur.  Það er gott að eiga tvo stóra 
PUL-poka svo að það sé alltaf einn hreinn á meðan hinn er í þvotti. 
PUL-pokar eru svo settir með bleyjunum í þvott.

Mynd 16

Mynd 17



14

Hvernig á að setja taubleyju á barnið?
Prefold er hægt að brjóta saman á nokkra mismunandi vegu, hér eru  
nokkur dæmi.  Það getur verið betra fyrir stráka að hafa rakadrægnina  
meiri fremst og hentar því til dæmis aðferð 4 vel fyrir þá, en fyrir  
stelpur er reynt að hafa rakadrægnina meiri fyrir miðju og er því aðferð 2 til 
dæmis hentugri fyrir þær.  Það er um að gera að prófa sig áfram.

Taubleyjur eru settar á aðeins öðruvísi en bréfbleyjur.  Fyrir það fyrsta þá 
setur maður bleyjuna undir barnið þannig að teygjan sé rétt fyrir ofan  
rassinn, en ekki hátt upp á baki eins og þegar notast er við bréf. 

Þegar verið er að finna út hversu þétt bleyjan er yfir magann, þá er góð  
regla að maður komi nokkrum puttum á milli bleyju og maga á meðan 
barnið liggur, svo hún sé ekki mjög þröng þegar barnið sest.

Næst þarf að færa teygjur í klofi inn í nára (sjá mynd 19).  Ef það er ekki 
gert þá eykur það líkur á leka við læri.  Það þarf að passa að þegar fótum  
barnsins er lyft, að ekki gapi við lærin.  Ef lærteygjurnar liggja ekki þægilega 
upp við lærin þá þarf að breyta stillingum á  
ris-smellum (smellurnar sem sjást á mynd 
19).  Það getur einnig þýtt að lærteygjurnar séu 
orðnar slakar og þurfi að skipta um þær.

Ef bleyjurnar leka, þá getur verið að það þurfi 
að athuga stillingar á smellum, hvort bleyjan 
sé í lagi (PUL heilt td), rakadrægni í innleggi sé 
næg, hvort föt þrengi nokkuð að eða hvort  
bleyjan sé sett rétt á.

Mynd 18

Mynd 19
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Upplýsingar um taubleyjulánspakkana
Það er í boði fyrir áhugasama að fá taubleyjulánspakka endurgjaldlaust.  
Pakkarnir eru þrír sem stendur, þar af er einn fyrir nýbura  
(Nýburalánspakki) og tveir fyrir börn sem eru orðin 5 kg eða meira  
(Byrjendalánspakkar).

Lánspakkarnir innihalda allt það sem þarf; bleyjur, PUL-poka, fjölnota  
klúta, hríspappír, mismunandi innlegg og cover.  Á myndum 20 og 21 eru 
til dæmis bleyja og aukahlutir sem eru í Nýburalánspakkanum.

Það kostar ekkert að fá lánspakkana en sá sem er með pakkann ber ábyrgð 
á að koma honum til næsta aðila á listanum.  Ef það skemmist bleyja á 
meðan lánspakkinn er hjá þér þá þarf að útvega aðra eins í pakkann, hún 
má vera notuð en verður að vera í góðu ástandi.

Mynd 20 Mynd 21

Til að fá lánspakkana þarf að skrá sig á lista sem er á Facebook síðunni 
Taubleiutjatt.  Einnig er hægt að senda tölvupóst á taubleyjur@gmail.com til 
að fá upplýsingar.

Með lánspökkunum fylgja bæklingar svipaðir þessum.

Lánstíminn er 10 dagar og er hægt að hafa samband við umsjónarmenn 
lánspakkans til að fá frekari leiðbeiningar og útskýringar.  Lánspakkarnir 
fara svo reglulega í yfirferð hjá umsjónarmönnum (Nýburalánspakki eftir 
hvert skipti og Byrjendapakkar eftir fimm skipti), þá er farið yfir að allt sé í 
lagi og bleyjurnar þvegnar.
Ef þú vilt styðja við lánspakkana með að gefa bleyjur eða annað þá er það 
alltaf vel þegið!  Hafðu þá samband með tölvupósti taubleyjur@gmail.com.
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Söluaðilar á taubleyjum á Íslandi
Ascua   www.facebook.com/anastasia.leosdottir 
Bambus.is www.bambus.is/
Brák   www.facebook.com/braktaubleiur
Gríslingar  www.facebook.com/Grislingar/ 
JóGu búð  www.facebook.com/JoGuBud
Touch of Clouds  www.facebook.com/touch.of.clouds/
Ösp    www.facebook.com/osp.taubleyjur
Sól&Máni  www.facebook.com/sologmani 
Hnappalín  www.facebook.com/hnappalin
Hnoðrar   www.facebook.com/hnodrar
Mjallhvít   www.facebook.com/Mjallhvit.barna.tauvorur/ 
MiniMammút www.facebook.com/Minimammut
Obbossí  www.obbossi.is 
Ólavía og Óliver  www.oo.is/

Facebook síður 
Taubleiutjatt - þar er að finna leiðbeiningar og hægt að fá ráð. 
Taubleiutorg - sala og kaup á notuðum taubleyjum og fylgihlutum.
Þvottaráð fyrir taubleiur - ýmis ráð varðandi þvott taubleyja.

Taubindi

Vert er að minnast á að einnig er hægt að fá taudömubindi.  Þau koma í 
mismunandi stærðum og þykktum (og úr mismunandi efni) og er hægt að fá 
þau hjá flestum íslensku saumakonunum og hjá Bambus.is.
Til eru allt frá liner-um (stutt og þunn bindi sem henta fyrir litla útferð eða 
þvagleka) upp í stór nætur- og úthreinsunarbindi.

Margar konur eru viðkvæmar fyrir hefðbundnu bréfbindunum og geta fengið 
sveppasýkingar eða önnur vandamál út frá þeim.  Taubindi valda síður  
vandræðum og eru þau svo þvegin á sama hátt og taubleyjurnar.

Vilt þú eignast þennan bækling? 

Það kostar ekkert að fá þennan bækling sendan til sín á pdf formi, sendu 
bara tölvupóst á taubleyjur@gmail.com og biddu um eintak.


