
Lapsen
mittaaminen 
Mittaamiseen tarvitset mittanau
han lisäksi vyötärölle asetettavan 
mittavyön. Mittavyön voit ommella 
nelinkerroin taitetusta puuvillakan
gassuikaleesta (valmis lev. 1,5 cm). 
Aseta se napakasti vaakasuoraan 
lapsen vyötärölle. 

Mitattavan lapsen tulisi seisoa 
ryhdikkäässä, mutta rennossa asen
nossa, siten että kädet riippuvat 
vapaasti sivuilla. 

Mitat otetaan alusvaatteiden päältä 
(alushousut ja ohut paita) kiinteänä: 
ei liian kireinä, mutta ei myöskään 
löysinä. Mitat on hyvä ottaa peilin 
edessä, niin voi tarkkailla mittanau
han asentoa myös takaa.

Lapsen pituus: 
Kun lapsi seisoo selkä ja kantapäät
seinää vasten, merkitse suorakul
man (esim. kirja) avulla merkkiviiva 
päälaen korkeimmalle kohdalle. 
Mittaa lapsen pituus lattiasta merk
kiviivaan.

1. Rinnanympärys: 
Vaakasuoraan vartalon ympäri 
siten, että mittanauha kulkee rinnan 
ja lapaluiden yli.

2. Vyötärönympärys: 
Vyötärön ympäri ennen mittavyön 
kiinnittämistä.

3. Lantionympärys: 
Vaakasuora ympärysmitta istuma
paikan kohdalta (pepun levein 
kohta).

4. Selän pituus: 
Niskanikamasta vyötärölle mitta
vyön alareunaan.

5. Käsivarren pituus: 
Etäisyys olan kärjestä ranteeseen 
kyynärpään kautta, kun käsi on 
hieman koukistettuna.

6. Sivun pituus: 
Etäisyys vyötäröltä lattiaan mitta
vyön alareunasta mitattuna.

7. Olan pituus: 
Etäisyys kaulan juuresta olan 
kärkeen.

Oikean kaavakoon 
valinta

Mittataulukon mitat ovat kiinteitä 
vartalonmittoja. Kaavoihin on 
lisätty mallin vaatimat väljyysvarat. 

Lasten kaavakoko valitaan ensisijai
sesti lapsen pituuden perusteella ja 
kaavan ympärysmitat tarkistetaan 
lapsen mittoja vastaaviksi. Ota 
mitat ohuiden alusvaatteiden päältä 
ja vertaa mittoja mittataulukkoon.
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POJAT 128–170 cm

Koko cm 
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5. käsivarren pituus 

6. sivun pituus 

7. olan pituus 

128 
66 

59 

70 

31 

44 

78 

10,4 

140 
71 

63 

75 

34 

49 

86 

11,2 

146 
75 

66 

78 

35,5 

51,5 

90 

11,6 

152 
78 

68 

81 

37 

54 

93,5 

12 

158 
81 

70 

84 

39 

56,5 

97 

12,5 

164 
84 

72 

87 

41 

59 

100,5 

13 

170 
87 

74 

90 

43 

61,5 

104 

13,5 

134 
68 

61 

72 

32,5 

46 

82 

10,8 

MITTATAULUKKO JA 
MITTAAMINEN
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mitta (cm) erotus (cm)

1. rinnanympärys

2. vyötärönympärys

3. lantionympärys

4. selän pituus

5. käsivarren pituus

6. sivun pituus 

7. olan pituus

Koko:Lapsen pituus:

Vertailumitta 
mittataulukosta 

(cm/koko)

Lue sivun 1 mittausohjeet huolellisesti!
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Nimi

Ikä

Päivämäärä

TÄYTETTÄVÄ 
MITTATAULUKKO

Mitä kaavan koko- 
numero tarkoittaa?

OTTOBRE design® lehdessä käyte
tään eurooppalaista kaavajärjestelmää, 
jossa vaatteen kokonumero määritel
lään lapsen pituuden perusteella. Muut 
vaatteen istuvuuteen vaikuttavat mitat 
löytyvät mittataulukostamme. Koot 
ilmaistaan senttimetreinä 6 cm välein, 
yleisimmin koosta 50 cm alkaen.

Kokonumero tarkoittaa siis sitä, 
että koon 140 kaava sopii parhaiten 
lapselle, joka on n. 140 cm pituinen ja 
jonka rinnan, vyötärön ja lantionym
pärysmitat vastaavat mittataulukon 
mittoja.

Mittataulukosta löytyvät myös tär 
keimmät tarkistettavat pituusmitat: 
käsivarren pituus, sivun pituus ja selän 

pituus. Mittataulukot ja mittausohjeet 
löydät edelliseltä sivulta.

Onko kaavassa 
mukana kasvunvaraa?

Kaavassa on valmiina mallin ja mate
riaalin tarvitsema väljyysvara sekä 
pukemiseen ja liikkumiseen tarvittava 
väljyys.

Kaavoissa ei ole mukana erikseen 
lisättyä kasvunvaraa, mutta toisinaan 
kaavoitamme malleihin rakenteen, 
joka mahdollistaa vaatteen pidemmän 
käyttöajan.Vaatteessa voi olla käännet
tävät hihan ja lahkeensuuresorit tai 
housuissa useammat napit olkaimissa.

Kun lapsi kasvaa pituudessa 6 cm eli 
yhden kaavakoon verran, lapsen rin
nan, vyötärön ja lantionympärysmitat 

muuttuvat vain 2–3 cm. Mittataulukko 
kokoiselle lapselle kannattaa lisätä 
kasvunvaraa vain pituusmittoihin, jos 
sinnekään.

Miten valitsen 
sopivan kaavakoon?

Lapsen huolellinen mittaaminen on 
kaiken alku! Mittaa ensin lapsen pituus 
ja etsi sen perusteella mittataulukosta 
pituutta lähinnä vastaava kaavakoko.

• Jos lapsen pituus on kahden koon 
välissä (esim. 137 cm), valitse sopivampi 
vertaamalla lapsen rinnan, vyötärön tai 
lantionympärysmittaa mittataulukon 
vastaaviin mittoihin. Jos ympärysmi
toissa on vain ± 1–2 cm ero, kaavaa ei 
tarvitse muokata.Valitsemalla isomman 
koon (140), vaatteesta tulee oikein 
hyvä!

• Jos lapsi on mittataulukkoa hieman 
hoikempi, valitse pienempi koko (134) 
ja lisää leikatessasi hihoihin ja paidan 
helmaan 1–2 cm ja lahkeisiin tai mekon 
helmaan 2–3 cm ylimääräistä sovitus
varaa.Tarkista aina hihan ja lahkeenpi
tuudet lapselle sopivaksi!

Lue nettisivuiltamme OTTOBRE 
LAB:sta artikkelimme Kaavakokojen 
muuttaminen. Siinä kerromme, miten 
voit helposti korjata kaavoja lapsen 
yksilöllisiä mittoja vastaavaksi.


