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Alkuvalmistelut

• Tarvitset näitä kauluspaidan 
mittojen ottoon
– Pari
– Rauhallinen paikka ja peili
– Mittanauha ja vyötärönauha
– Muistiinpanovälineet



Mittojen otto

• Mitat otetaan alusvaatteiden tai t‐paidan päältä.

• Aseta vyötärönauha mitattavan vyötärölle, jotta 
vyötärön paikka löytyy helposti mitattaessa.

• Mitattava seisoo kapeassa haara‐asennossa 
normaalissa ryhdissään.

• Ympärysmitat otetaan mitattavan takaa.
– Mitan tulee olla napakka, mutta ei liian tiukka, mitattavan 
pitää pystyä hengittämään normaalisti.

• Pituusmitat otetaan oikeakätisiltä oikealta puolelta 
vartaloa, vasenkätisiltä vasemmalta.



Mittojen otto
‐mitattavat pituudet‐

1. Rinnanympärys eli vartalonympärys
2. Vyötärönympärys
3. Hihan pituus
4. Miehustan pituus
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Mittojenotto
‐rinnanympärys‐

Mittaaja on mitattavan takana.

Varmista että 
mittanauha pysyy 
vaakasuorassa.



Mittojenotto
‐vyötärönympärys‐

Mitat otetaan takaa,
vyötärönauhan päältä. 

Varmista että mittanauha 
on oikein päin eli aloitat 
mittaamisen nollasta.



Mittojenotto
‐hihan pituus‐

Mitta otetaan oikeakätisiltä oikeasta kädestä, vasenkätisiltä vasemmasta.

Hihan pituus 
mitataan halutun 
mittaiseksi.

Aloita mittaus solisluun 
päättymiskohdasta 
olkapäällä tai paidan 
olkasaumasta.



Mittojenotto
‐miehustan pituus‐

Miehustan pituus 
mitataan edestä hartian 
keskeltä tai olkasaumalta 
alaspäin rinnan 
korkeimman kohdan 
kautta. 

Miehustan 
pituuden voi valita
itse. 



Mikä koko?
• Kun mitat on otettu valitaan oikean kokoinen 
kauluspaidan kaava.

• Yläosan vaatteeseen valitaan koko lähinnä omaa 
rinnanympärystä eli vartalonympärystä olevan 
koon mukaan.

Esim. Naisen rinnanympärys on 
89cm, valitaan koko 38.

Esim. Miehen rinnanympärys on
105cm, valitaan koko 52.

Mittataulukko: Suuri Käsityö, 1/2011



Varmista kaavan sopivuus
• Vertaa ottamiasi mittoja kauluspaidan 
kaavoihin.

• Varmista, että ympärysmitat ovat riittävät
– Valmiskaavoissa on lisätty väljyysvaraa
ympärysmittoihin.

– Melko tyköistuvan kauluspaidan kaavan tulisi olla noin 
8 cm suurempi rinnanympäryksen kohdalta kuin oma 
rinnanympäryksesi.

– Esim. rinnanympärys on 89 cm, valmiskaavan 
rinnanympärys on 97 cm.

• Tarkista myös pituusmitat (niihin ei tarvita 
väljyysvaroja) ja tee tarvittaessa muutoksia.



Missä mittani ovat kauluspaidan 
kaavoissa?

Rinnanympärys

Vyötärön-
ympärys

Miehustan pituus

Hihan
pituus

Mittaa kaavasta etu- ja takakappaleen rinnanympärys. Laske mitat yhteen ja kerro kahdella. 
Tuloksen tulisi olla vähintään 8 cm suurempi kuin oma rinnanympäryksesi.
Tee sama vyötärönympärykselle. Tuloksen tulisi olla vähintään 6 cm suurempi kuin oma 
vyötärönympäryksesi.
Laske hihan ja rannekkeen pituudet yhteen. Tuloksen tulisi olla sama kuin oma 
hihanpituutesi.
Miehustan pituuden tulisi olla sama kuin oma miehustanpituutesi.



Miksi kaavat ovat puolikkaita?

• Kaavat piirretään yleensä puolikkaina, koska 
vaate on symmetrinen.
– Näin kangas voidaan leikata kaksinkertaisena ja 
kappaleista tulee samankokoiset.

• Mitatessasi kaavasta ympärysmittoja, muista 
että kaavassa mitat ovat vain kehon toiselta 
puolelta, mutta omat mittasi ovat koko 
keholta.



Miten erotan kauluspaidan kaavan 
osat toisistaan?

Vertaile päänteiden syvyyttä, 
etukappaleella on syvempi 
pääntie kuin takakappaleella.

Etukappaleella on 
napitusvara.

Hihan tunnistat 
pyöriöstä, se jäljittelee 
olkapään pyöreyttä.

Ranneke on usein 
suorakaiteen 
muotoinen.

Kaulus



Kaavamerkit
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Keskietu merkitään 
myös näin

Langansuunnan
erilaisia 
merkitesmitapoja

Muotolaskos

Kohdistus- eli 
hakkimerkki

Taitteen merkki

Samassa kohtaa 
kaavaa voi olla useita 
merkkejä, tässä 
keskitaka, 
langansuunta ja taite



Erilaiset vartalot
• Jokaisen ihmisen vartalo on erilainen.
• Valmiskaavat on tehty ns. standardimittojen 
eli usean ihmisen mitoista laskettujen 
keskiarvomittojen mukaan.

• Jos olet huomannut, että kaupasta ostaessasi 
jokin kohta kauluspaidassa istuu aina 
huonosti, kiinnitä samaan kohtaan huomiota 
myös kaavoja valitessasi.
– Esim. jos lantion kohta kiristää aina ostamissasi kauluspaidoissa, 

mittaa myös lantionympäryksesi ja varmista, että valitsemasi 
kauluspaidan kaava on tarpeeksi väljä myös lantion kohdalta.



Sanasto
• Keskietu (KE) = vaatteen etukappaleen keskikohta
• Keskitaka (KT) = vaatteen takakappaleen 
keskikohta

• Kohdistusmerkkien avulla kappaleet on helpompi 
ommella yhteen 

• LS = langansuunta, merkitään usein myös 
nuolella.      
• Kaava asetetaan kankaalle langansuuntamerkki 
loimilangan myötäisesti.

• Miehusta = paidan etukappale



Sanasto
• Muotolaskos = muotoa tuova osa, joka 
ommellaan kiinni, käytetään useammin naisten 
kuin miesten vaatteissa. 

• Napitusvara = etukappaleelle on lisätty kangasta , 
jotta napitus on mahdollinen. 
– Napitusvarat menevät päällekkäin ja napit ommellaan 
keskiedun kohdalle.

• Taite = kaavan reuna asetetaan kankaan taitteelle.
• Väljyysvara = vaatteessa oleva ylimääräinen 
väljyys, joka mahdollistaa liikkumisen. 

• Vartalonympärys = rinnanympärys



Oppimateriaalin esittely:

Vaatteiden kaavoitus on kiinnostanut minua pitkään. Nyt opettajaksi opiskellessa olen alkanut 
pohtimaan, miten kaavoitusta voi opettaa siten, että se olisi mahdollisimman selkeää. 

Kaavojen hahmotus tuntuu olevan useimmille peruskoulun oppilaille hankalaa. Hihat ja miehusta 
voivat mennä sekaisin, eikä oppilailla ole välttämättä selkeää kuvaa mistä vartalon mitoista kaava 
koostuu. Kaavoitus ja kaavojen ymmärtäminen vaatiikin hyvää avaruudellista hahmotuskykyä, 
koska vartalo on kolmiulotteinen, mutta kaavat ovat kaksiulotteisia.

Oppimateriaali on tiivis internet‐opetuspaketti 7‐luokkalaisille kauluspaidan kaavoituksesta. Toki 
sitä voivat muunkin ikäiset käyttää. 

Koska peruskoulun käsityöntunneilla on harvoin aikaa alkaa piirtämään kaavoja alusta asti, 
oppimateriaalissani painopiste on valmiskaavoissa. Oppilaan on tarkoitus ymmärtää mitkä 
vartalon mitat ovat tärkeitä paitapuseron valmiskaavan valinnan kannalta, miten valitaan oikean 
kokoinen kaava ja miten kyseiset mitat sijoittuvat kaavalle. Oppimateriaalia voi käyttää 
opettamiseen, itseopiskeluun ja muistin virkistämiseen.

Toivottavasti oppimateriaali tulee käyttöön ja tarpeeseen! Muistathan kuitenkin, että minulla on 
tekijänoikeudet kuviin ja niitä ei saa kopioida ilman minun lupaani, eikä opetuspakettia saa 
muokata tai jatkokäsitellä.

Ystävällisin terveisin Anna Vesamäki




