
 

S-M -koon (n. 5-10kg) vaippapaketti 
 
 
15 kpl erilaisia “all in one” eli aio vaippoja.  
6 kpl erilaisia taskuvaippoja 
7 kpl sisävaippoja, joista 4 kpl n. M ja 3kpl n. S -kokoa 
6 kpl kuoria sisävaippojen päälle. 
4 kpl villahousuja, näistä 2 kpl pienempiä kuin toiset.  
 
Paketissa on imuja sekä taskuvaipoissa valmiina sekä irrallisena, jotta 
imujen määrää voi tarvittaessa lisätä. Muutamassa imussa toisella 
puolen kuivapintainen kangas, jolloin imua voi käyttää ihoa vasten 
kuivaliinana. 
 
Lisäksi vajaa rulla riisipaperia sekä 1 sisävaipan kiinnitinnäpsy, eli 
“snappy”.  
 
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.  
 
Taskuvaipoissa on vain vaipan sisäpinta ja kosteutta pitävä, laminoitu ulkopinta. 
Näihin vaippoihin pitää laittaa sopiva määrä imua taskun sisään. Sopiva määrä 
riippuu lapsesta.  
 
Sisävaipat eivät nimensä mukaisesti ole kosteussuojattuja, vaan tarvitsevat 
päälleen kuoren tai villahousut. 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. 



 

 
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. 
Jos vaipassa on tasku, voi imua 
lisätä sinne. Muussa tapauksessa 
imua voi laittaa esimerkiksi 
läppäimun alle, kunhan vaipan 
istuvuus pysyy hyvänä.  

 
Kushies 4-10kg -vaipat ovat puuvillaa 
sisäpinnaltaan ja imuna zorb -materiaalia. 
Lisäksi puuvillaflanellinen läppä. Kushies sopii 
yleensä reidekkäämmille vauvoille. Tämän 
vaipan ulkopinta poikkeaa hieman PUL- 
kankaasta, joten näiden pesuohjeessa 
suositellaan jauhemaista ainetta. Esim Allegro 
tai Erisan.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Swaddlebe
es -vaippa 
 
 

 Swaddlebees on myös aio -vaippa, mutta siinä kiinteä imu on mikrokuitua, joka 
on suoraan vaipan sisäpinnan alla. Uutena mikrokuidulla on hyvä imukyky, mutta se 
myös vapauttaa helposti imemänsä nesteen.  
Tässä vaipassa on tasku, jonne voi lisätä imua. 

 
 
 



 

Muksut -aiossa imu sovitetaan vaipassa olevaan taskuun ja otetaan pesuunlaitettaessa 
taas pois, kuten taskuvaipoissakin. 
 

 
Taskuvaippoja. Taskuvaipat ovat hyvin 
samankaltaisia, kuin aio-vaipatkin, 
mutta eivät sisällä imua. Eli näissä on 
nimensä mukaisesti vain ihoa vasten 
tuleva sisäpinta ja kosteutta pitävä 
ulkokangas, PUL. Näissä on kaikissa 
tasku imun lisäämistä varten. Imun 
määrää voi itse vaihdella sen mukaan, 
paljonko vauva pissaa. Taskuvaipat voi 
koota valmiiksi ja käyttää aiojen tapaan. 
Vaipan vaihdossa koko vaippa menee 
pyykkiin. 

 
 
Yllä kuvia mahdollisista imuista kyseisiin 
taskuvaippoihin. Paketissa on mukana myös 
yksi housumallinen vaippa. Tässä ei ole 
varsinaista avausmekanismia lainkaan, vaan 
vaippa puetaan jalkaan kuin pikkuhousut. 
Vaipan takapuolella on tasku, jonne imut 
sujautetaan.  
  
 



 

 
Joissakin taskuvaipoissa voi olla edessä 
runsaasti neppareita. Nämä vaipat ovat 
säädettäviä, eli ns “one size”. Tarkoitus on 
laittaa edestä saman rivin neppareita kiinni ja 
näillä säätää vaipan korkeutta sopivaksi. 
Neppareita ei tarvitse avata pesun ajaksi, 
vaan ne voivat olla valmiiksi säädettynä 
sopivalle korkeudelle.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sisävaipat ja kuoret. Sisävaippa ei 
itsessään sisällä kosteudenpitävää 
kuorta, vaan tarvitsee päälleen joko 
erillisen kuorivaipan tai villahousut. 
Villahousut voivat olla hahtuvavillaa tai 
muuta, huopuvaa villaa, kuten 
merinovillaa. Kuorivaippoja ja 
villahousuja ei tarvitse pestä jokaisen 
vaipanvaihdon yhteydessä, vain 



 

sisävaippa laitetaan joka kerta pyykkiin.  
 

 
Nalle -merkkiset sisätaskut. Nämä ovat kokoa M, 
eli n. 7-10kg. Nämä ovat yöksi erinomaiset, koska 
taskuun voi lisätä tarvittavan määrän imua. 
Sisävaipat ovat yöksi erinomainen valinta myös 
sen vuoksi, että ne ovat ympäriinsä imevää 
kangasta, jolloin myös lapsen kylkiin tulee imua. 
Imua kylkiin tarvitaan vauvan nukkuessa erilaisissa 
asennoissa. Nämä vaipat tarvitsevat päälleen joko 
kuoren tai villahousut. 
 
Ohessa vain esimerkki, mitä vaippoihin voi lisätä. 
Toiset lapset tarvitsevat enemmän imua yön 
aikana, toiset vähemmän.  
 
 
 
 

 
Näissä 

vaipoissa ei ole kiinnitystä lainkaan eikä 
taskua, johon lisäimua voisi laittaa. Nämä 
ovatkin hyviä päiväkäytössä, eli lyhyemmän 
vaihtovälin vaippoina. Toisilla saattaa 
myös tämä imumäärä riittää unille. Kuvassa 
näkyvällä näpsyllä voi kiinnittää vaippaa 
pukiessaan kuorta tai villahousuja päälle.  



 

Nämä ovat kuorivaippoja. 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. 
 

 


