Villaiset
vaippahousut

Luonnonmukainen
vaippatalous

Taustaa:
Entisajan äideillä ei ole ollut käytössään
helppovaippoja eikä muoviliinoja, vaan
jotain lämmintä, pehmeää ja iholle
hellävaraista: villaiset vaippahousut.
Villaiset vaippahousut puetaan kangasvaipan päälle pitämään vauvan
päällivaatteet kuivina. Ajatus villaisista
vaippahousuista on ikivanha ja se on
tuttu eri kulttuureissa maailman ympäri.
Villaisia vaippahousuja voi mainiosti
käyttää vielä tänäkin päivänä!
Vaippahousujen toimivuus perustuu käsittelemättömän 100% villakuidun ainutlaatuisiin ominaisuuksiin: suureen kosteudenimemiskykyyn, hengittävyyteen, rasvaisuuteen,
lämpöön ja lian hylkivyyteen. Villakuitu
imee kosteutta jopa 40% painostaan
tuntumatta silti märältä. Kosteanakin
villa hengittää: vauvan peppu ei haudu,
vaan ilma pääsee kiertämään. Kostea
vaippa pysyy villaisen vaippahousun
ansiosta miellyttävän ihonlämpöisenä,
eikä siksi kylmetä vauvaa esim. talvella
ulkoiltaessa.
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Vaippahousuihin käytettävä hahtuvalanka on kemiallisesti käsittelemätöntä,
kierteetöntä esilankaa. Hahtuvalanka
valmistetaan puhtailla niityillä laiduntavien suomenlampaiden villasta.
Hahtuvalanka sisältää runsaasti luonnollista villarasvaa eli lanoliinia.
Tavanomaisessa villalangan valmistusprosessissa lanoliini poistetaan ja siitä
voidaan valmistaa mm. ihovoiteita.
Villaisissa vaippahousuissa juuri hahtuvalangan rasvaisuus on tärkeää sekä
housun toimivuuden että ihoystävällisyyden kannalta.
Villassa on keratiinia, joka on samaa
valkuaisainetta kuin ihmisellä ihossaan.
Siksi villa on luonnollinen valinta myös
vauvan herkän ihon lähelle. Hahtuvalanka on pehmeää ja pitkäkuituista,
eikä siinä ole kutinaa aiheuttavia esiin
törröttäviä kuidunpäitä, kuten useissa
kierretyissä langoissa on. Luonnonvalkoinen hahtuvalanka ei sisällä myöskään
allergisoivia värjäyksiä eikä koinsuojakäsittelyjä.
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Luonnonmukainen vaippatalous
on ekologisen ihmisen valinta.
Yksi vaippaikäinen lapsi tuottaa
liki tonnin kertakäyttövaippajätettä
kaatopaikoillemme, joten valitsemalla kestovaippatalouden
suojelet myös luontoa lapsellesi.

Se on myös helppoa!

Villaisten vaippahousujen alla pidetään
kankaista kestovaippaa tai sideharsoa ja
alushousuja. Vaippoja on hyvä olla
kolmen päivän tarve: vastasyntyneelle
vaippoja vaihdetaan keskimäärin
kahdeksan ja isommalle 5-6 kertaa
vuorokaudessa.
Puuvillainen kestovaippa on helppo
ommella myös itse. Printtaa ilmainen
ohje nettisivuiltamme:

www.ottobredesign.com.

Tilaa VILLAHAHTUVALANKAA
kauttamme!

Soita: 08-370 445
tai mailaa tilauksesi:
ottobre@ottobre.fi
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Neuleohje

15(17)krs

1x1 joustinneuletta

vaippahousuihin

24(28)krs

koko: 0-8 kk (10-24 kk)
3 x 1 s ja 1 x 3 s lisäykset
12(14)krs
8 x 2 s kavennukset

24(28)krs
aina oikein -neuletta
1x1 joustinneuletta

TARVIKKEET:

15(17)krs

TYÖOHJE:

- 70-90 g hahtuvalankaa
- ohutta villalankaa saumojen ompeluun
- 1 m värillistä silkki- tai puuvillanauhaa
vyötärölle
- pitkät puikot, käsialan mukaan nro 5-6
- iso tylppäpäinen parsinneula
Yhdestä hahtuvalankakiekosta saat
kahdet vaippahousut. Neuleen tulee
olla löyhää ja pehmeää, koska
käytettäessä villa vanuu ja housut
pienenevät hiukan.

Vihje: Silmukoita luodessasi voit ottaa
hahtuvalangan rinnalle tavallista puuvillaista
ompelulankaa, jos hahtuva tuntuu katkeilevan.
Älä solmi katkenneita langanpäitä, vaan hiero
ne toisiinsa kostein sormin.

Mallineule:
- resorissa:
- housuosassa:

1x1 joustinneule
aina-oikein-neule
löyhään neulottuna
Neuletiheys aina-oikein-neuleessa:
10 cm = 12-13 silmukkaa
10 cm = 22-24 kerrrosta
Neulottaessa hahtuvalanka juoksee kahtena
säikeenä lankakiekon sisältä. Neulo aina
myös puikon ensimmäinen silmukka, siten
saat kauniin pykäreunan, josta on helppo
ommella housun etusaumat.
Neulominen aloitetaan takakappaleen
vyötäröltä: luo 42(46) silmukkaa. Neulo
1x1 joustinta 15 (17) kerrosta. Jatka
neulomista aina-oikein-neuleena 24(28)
kerrosta. Olet nyt neulonut takakappaletta
haaraosan kavennuksiin saakka. Ks. kuvaa.
Päättele seuraavaksi 8 kertaa kaksi
silmukkaa neuleen molemmista reunoista,
aina puikon alussa. Päätteleminen on tehtävä
löyhästi, ettei lahkeensuista tule liian kireät.

Puikolle jää kavennusten jälkeen 10(14)
silmukkaa. Jatka näillä silmukoilla haaraosaa
aina-oikein-neuleena 12(14) kerrosta.
Aloita levennykset etukappaletta varten.
Lisää työn molempiin reunoihin aina puikon
alussa kolme kertaa yksi silmukka ja kerran
kolme silmukkaa luomalla ne puikon loppuun
langankierroin.
Neuleen molempiin reunoihin on nyt lisätty
yhteensä kuusi silmukkaa ja puikolla on 22(26)
silmukkaa. Neulo näillä silmukoilla aina-oikeinneuletta 24(28) kerrosta. Neulo sitten
joustinta 15(17) kerrosta ja päättele silmukat
löyhästi.
Poimi lahkeensuista puikolle 32(36)
silmukkaa ja neulo näillä 1x1 joustinta kuusi
kerrosta. Päättele silmukat löyhästi.
Ompele housun etusaumat vuoropistoin
tavallisella villalangalla. Pujota vyörärölle nauha
kanavaneulalla.

Villaisten vaippahousujen hoito:
Kostea vaippahousu tuuletetaan
ilmavassa paikassa käytön jälkeen.
Kakkatahrat pestään vesipesussa
rasvaa poistamattomalla pesuaineella.
Paras pesuaine villan hoitoon on
Marseille-saippua (Le Chat) tai
Sonett-villanpesuneste. Pesuaine
hierotaan kosteisiin housuihin hellästi
ja annetaan vaikuttaa hetki ennen
pesua. Pesu tapahtuu puserrellen
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kädenlämpöisessä vedessä.Viimeiseen
huuhteluveteen on hyvä lisätä tilkka
etikkaa kalkin poistamiseksi.
Housut voi puristella puolikuiviksi
froteepyyhkeen sisällä ja levittää sitten
kuivumaan tasaiselle alustalle.
Älä käytä pesuun tavanomaista
pesupulveria, sillä se liuottaa
villarasvan ja tekee housuista
karheat.
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Tuuletusten ohella housut pestään
noin kerran kolmessa viikossa.
Jatkuvassa pidossa vaippahousuja on
hyvä olla kolmet, neljät.Villaisten
vaippahousujen alla pidetään joko
kankaista kestovaippaa tai vaippaliinaa
ja puuvilla-alushousuja.
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