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KANTOLIINASIDONTAVERTAILU
Ristisidonnat
ovat pitkien liinojen uusimpia sidontoja. Ohjeet monta metriä pitkille, ja suhteellisen kapeille (noin 40-70 cm) liinoille alkoivat ilmeisesti
levitä saksalaisen Erika Hoffmanin perustettua 70-luvulla Didymos-liinoja valmistavan perheyrityksensä.
Ristisidonnat ovat tukevia ja mukavia sekä lapselle, että kantajan selälle, koska kauttaaltaan levitetty liina jakaa painon tasaisesti.
Ristisidonnat

Liinan pituus

Kietaisuristi

Kietaisuristi II

Kietaisuristikehto

Kietaisuristireppu

Lonkkaristi

Ristisidonta

koosta riippuen
noin 3.5-6
metriä (yleisin
koko noin 4-5
metriä)

koosta riippuen
noin 3.5-6
metriä (yleisin
koko noin 4-5
metriä)

koosta riippuen
noin 3.5-6 metriä
(yleisin koko noin
4-5 metriä)

koosta riippuen
noin 3.5-6 metriä
(yleisin koko noin
4-5 metriä)

lyhyempi
liina riittää,
koossa 36
esim. noin
3.5 m

lyhyempi liina
lyhyempi liina
riittää, koossa
riittää, koossa 36
36 esim. noin
esim. noin 3.5 m
3.5 m

kyllä, ainakin
tukevimmilla
trikooliinoilla

Sopiiko myös
kyllä
trikoisille liinoille

kyllä

kyllä

on, mutta pää
Sopiva
tuettava
vastasyntyneell
henkselillä tai
e
smokkivyöllä

on, mutta pää
tuettava
henkselillä tai
smokkivyöllä

on, mutta pää
tuettava henkselillä ei
tai smokkivyöllä

Hyvä 3-12 kk
ikäiselle

kyllä

kyllä

kyllä, jos lapsi
viihtyy

Tuplaristi

ei

ei

kyllä, mutta
sidonta ei tue
kovin hyvin
vauvan päätä ja
selkää

ei

ei

ei, koska päätä
ei saa tuettua
riittävän hyvin

kyllä

kyllä

mitä isommaksi ja kyllä
vanhemmaksi lapsi
tulee, sitä
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Ristisidonnat
ovat pitkien liinojen uusimpia sidontoja. Ohjeet monta metriä pitkille, ja suhteellisen kapeille (noin 40-70 cm) liinoille alkoivat ilmeisesti
levitä saksalaisen Erika Hoffmanin perustettua 70-luvulla Didymos-liinoja valmistavan perheyrityksensä.
Ristisidonnat ovat tukevia ja mukavia sekä lapselle, että kantajan selälle, koska kauttaaltaan levitetty liina jakaa painon tasaisesti.
Ristisidonnat
Kietaisuristi

Kietaisuristi II

Kietaisuristikehto

Kietaisuristireppu

Lonkkaristi

Ristisidonta

Tuplaristi

niin kauan
kuin jaksaa
kantaa eikä
peitä
näkyvyyttä

niin kauan kuin
jaksaa kantaa
eikä peitä
näkyvyyttä

paremmin sopii
Omiaan
taaperolle

niin kauan kuin
jaksaa kantaa
eikä peitä
näkyvyyttä

niin kauan kuin
jaksaa kantaa
ei
eikä peitä
näkyvyyttä

kyllä

kyllä, jos
jaksaa
kantaa

Helppo oppia

kyllä

kyllä

ei

kohtalaisen

kyllä

kyllä

Vaatii
harjoittelua

ei erityisemmin ei erityisemmin hieman

kyllä

hieman

ei
erityisemmin

ei erityisemmin

kyllä

kyllä

Voi tehdä
ei
valmiiksi päälle

kyllä

kohtalaisen

kyllä

ei, jos haluaa
kyllä
lapsen itse selkään
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Kehto, -pussi ja lonkkasidonnat
ovat ristisidontoja perinteisempiä sidontoja (buddhaa lukuunottamatta) ja niihin riittää yleensä lyhyempi liina. Kehtosidonnat ovat hyviä
vastasyntyneille ja niissä voi myös helposti imettää lasta.
Kehtosidonnat/pussisidonnat/lonkkasidonnat
Buddha

Kehtosidonta

Lonkkasidonta Masureppu

Turvakehto

Liinan pituus

4-5 metriä

noin 2-3 metriä

noin 2-3 metriä noin 2-3 metriä

noin 2-3
metriä

Sopii myös trikoisille
liinoille

erittäin hyvin

ei

ei

ei

ei

Sopiva
vastasyntyneelle

ei

kyllä

ei

kyllä, mutta päätä tuettava

kyllä

Hyvä 3-12 kk ikäiselle

erityisen sopiva noin 3-4 kyllä, niin kauan kuin
kk ikäisille
lapsi viihtyy

kyllä

kyllä, niin kauan kuin lapsi
viihtyy

ei

Omiaan taaperolle

ei

ei

kyllä

ei

ei

Helppo oppia

kohtalaisen

kohtalaisen

kohtalaisen

ei

kyllä

Vaatii harjoittelua

hieman

hieman

hieman

kyllä

ei
erityisemmin

Voi tehdä valmiiksi
päälle

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä, mutta vaatii yleensä
kiristystä lapsi liinassa

kyllä, osittain

