
Newborn -koon (n. 2-6 kg) vaippapaketti 
 
 
18 kpl Imse Vimsen flanelletteja  
7 kpl sisävaippoja 
4 kpl “all in one” eli aio vaippoja 
16 kpl kuoria sisävaippojen päälle 
5 kpl villahousuja  
 
Paketissa on lisäksi pieniä imuja, jotta imun määrää voi tarvittaessa 
lisätä ja vajaa rulla riisipaperia.  
 
All-in-one -vaipoissa nimensä mukaisesti lähtökohtaisesti on imua itsessään 
mukana. Kaikille vauvoille tämä määrä imua ei kuitenkaan riitä, vaan vaippaan 
pitää laittaa lisää imua.  
 
Sisävaipat eivät nimensä mukaisesti ole kosteussuojattuja, vaan tarvitsevat 
päälleen kuoren tai villahousut. Myös flanelletit ovat sisävaippoja. Samaa kuorta 
voi käyttää koko päivän, mikäli se pysyy puhtaana. Villahousut ovat perinteisesti 
hahtuvavillaa, jotka pitävät kosteutta. Käytön jälkeen villahousut tuuletetaan, 
jolloin ne puhdistavat itse itsensä. Tarvittaessa pesua ne pestään villalle sopivalla 
pesuaineella käsin tai villaohjelmalla sekä lanoliinitetaan pesun lopuksi, jotta 
kosteudenpito säilyy.  
 
Riisipaperia voi käyttää vaipassa ihoa vasten, päälimmäisenä kerroksena. Sen 
tarkoitus on napata kakat ja helpottaa vaipan puhdistamista. Riisipaperi heitetään 
aina likaantumisen jälkeen roskiin, ei koskaan viemäriin.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Flanellettit ovat ohuita sisävaippoja. Niitä pitää 
vaihtaa usein, sillä imukyky ei ole kovin suuri. 
Ne sopivat kuitenkin täydellisesti pikkuvauvalle, 
joka pissaa vielä vähän kerrallaan ja kakkaa 
usein. Kuvassa 2 flanellettia avattuna, joista 
toinen aseteltu imsevimsen vaippakuoren 
sisään valmiiksi puettavaksi vauvalle. 
 
 
 
Pidemmälle vaihtovälille, esimerkiksi yöksi, voi 
laittaa enemmän imevän sisävaipan. 
Sisävaippoja on erilaisia. Näidenkin päälle 
puetaan kuori tai villahousut. Pari sisävaippaa 
on jo lähtökohtaisesti hieman paksumpia ja 
lisäämällä vähän imua ne voivatkin riittää koko 
yöksi. Näistä sisävaipoista keskimmäinen on 
muokattu imsevimsen flanelletista.  
 
 

Nämä ovat vaippakuoria. Niissä ei ole imua eikä ihoa 
vasten tulevaa sisäpintaa. Käytetään sisävaippojen tai 
harsojen päällä eristämässä kosteutta. Kuorivaippaa ei 
tarvitse välttämättä vaihtaa jokaisella vaipanvaihdolla, jos 
kuori on puhtaan ja kuivan näköinen. Runsaasti kastunut 
tai kakkaosumaa saanut kuori vaihdetaan tietysti heti ja 
laitetaan pesuun muiden vaippojen kanssa.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Villahousut. Ihanan pehmoiset 
villahousut ovat vaihtoehto 
sisävaipan päälle. Villahousut pitävät 
kosteutta lanoliinin ansiosta. Käytön 
jälkeen villahousut tuuletetaan hyvin, 
jolloin ne puhdistuvat itsekseen. 
Mikäli villahousuihin jää tuuletuksen 
jälkeen pissan hajua tai niihin on 
osunut kakkaa, ne pitää pestä. Paras 
tahranpoistoaine villahousuille on 
sappisaippua. Sillä käsitellään 
yksittäiset tahrat. Koko villahousut voi 
pestä tahran käsittelyn jälkeen joko 
käsin tai hellävaraisella 
villanpesuohjelmalla max 30 °C 
koneessa. Pesussa käytetään villalle 
sopivaa pesuainetta. Pesun jälkeen 
villahousut lanoliinitetaan 
villanhoitoaineella, jotta niiden 
kosteudenpito säilyy. Esimerkiksi 
sonett- villanhoitoainetta laitetaan n. 

1tl/villahousut. Aine on tönkköä, joten se kannattaa liottaa pieneen tilkkaan lämmintä 
vettä, ennenkuin se lisätään pesukoneen huuhteluainelokeroon. 

 
 
All-in-one -vaippoja. Nimensä mukaisesti sisältävät 
lähtökohtaisesti sekä ihoa vasten tulevan kankaan, 
imun sekä kuoren. Joskus all-in-one, eli aio ei 
kuitenkaan imukyvyltään riitä, vaan vaippaan pitää 
lisätä imua. Imua voi laittaa esimerkiksi läppäimun 
alle, kunhan vaipan istuvuus pysyy hyvänä  
 


