
Kantoreppu

Muksut -kantoreppu
– Suomessa valmistettu

Yksityiskohtia myöten tarkoin harkittu ja käytännössä 
testattu Muksut  -kantoreppu on suunniteltu erilaisiin 
kantotarpeisiin. Muksut  -kantorepussa on useita 
erilaisia kantoasentoja. Lisäosana myytävän vauvatuen 
avulla voit kantaa vastasyntynyttä lasta 
kehtoasennossa. Reppu soveltuu käytettäväksi 
vastasyntyneestä leikki-ikäiseen asti. 

Kantorepussa lähellä aikuista lapsi kokee olonsa 
turvalliseksi ja rauhoittuu. Kantajan kädet jäävät 
vapaiksi muihin askareisiin ja liikkuminen eri 
paikoissa on vaivatonta. 

Repun ergonomian ansiosta kantaminen on 
miellyttävää. Monipuolisilla säädöillä 
saat siitä juuri itsellesi sopivan. 
Levitettävät olkaimet ovat täysin 
uusi innovatiivinen ratkaisu. 
Niiden ansiosta lapsen paino 
jakautuu tasaisesti ja vähentää 
kantajan fyysistä rasitusta.

®
®

®

PESUOHJE:
Pyyhi kevyt lika kostealla liinalla. Pese 
koneessa vain tarvittaessa. Kiinnitä soljet 
toisiinsa ennen pesua.  Älä silitä lantiovyötä. 
Materiaali 100% puuvilla.    

Kopsamontie 190, 35540 Juupajoki 045-6711003 info@myllymuksut.com

www.myllymuksut.com    
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Kantorepun rakenne 
ja käyttövinkit

Kehtoasento suositellaan käytettäväksi vastasyntyneelle vauvalle 
vähintään ensimmäiset 4 viikkoa. Sen jälkeen voit siirtyä kantamaan 
pystyasennossa. Säädä paneeli sopivaksi vauvan koon mukaan 
säätämällä paneelin reunoissa olevia nyörejä.  Kehtoasennossa 
kantaminen edellyttää vauvatukea. Vauvatuki on erikseen myytävä 
lisävaruste. 

Repun käyttöturvallisuuden takaamiseksi lantiovyön solki kiinnitetään 
aina ensimmäisenä ja avataan viimeisenä vasta kun lapsi on nostettu 
pois repusta. Reppua ei saa käyttää ellei lantiovyö ole kiinni. Pujota 
soljet jokaisessa kantoasennossa aina sekä olkaimien että lantiovyön 
turvakuminauhojen alta.  

Kun lasta kannetaan pystyssä, oikea asento on selkä pyöreänä ja jalat 
sammakkoasennossa. Polvet ovat takapuolta ylempänä ja lapsen peppu 
on samalla korkeudella kantajan navan kanssa.

Lapsen pään tukemiseen kantorepussa on irrotettava pääntuki. Käytä 
pääntukea aina siihen asti, kunnes vauva kannattelee itse päätään. 
Kun lapsesi osaa kannatella itse päätään, käytä pääntukea unitukena 
sekä suojaamaan auringolta ja tuulelta. Pujota pääntuen lenkit 
paneelin yläosan solkiin. Käytön aikana pääntuen hihnat kiinnitetään 
olkaimien ympärille. Säädä paneelin korkeus vetämällä yläosan 
säätöremmejä. 

Pääntuen kiinnittäminen Paneelin korkeuden säätö

VINKKI! Kun kannat lasta edessä, säädä lantiovyön kireys sopivaksi 
etupuolella. Avaa solki, käännä reppu oikeaan asentoon etupuolellesi ja 
sulje solki selkäsi takana.
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Pujota olkaimia yhdistävät 
soljet olkaimiin. Kiinnitä ja 
säädä olkaimet sopivan 
pituisiksi. Kiinnitä lantiovyö 
vyötäröllesi. Pujota soljet 
turvakuminauhojen alta
ennen kiinnitystä.

1.

Säädä olkaimet 
sopivalle kireydelle 
vetämällä.

6.

Lapsen kantaminen edessä
1-4kk ikäiselle lapselle

Aseta olkaimia yhdistävä 
solki haluamallesi 
korkeudelle, sulje solki 
ja kiristä.

5.

Kiristä ja solmi 
etupaneelin molemmat 
nyörit. 

2.

Istu ja aseta paneeli 
jalkojesi päälle. Nosta 
vauva makaamaan 
selin keskelle paneelia.

3.

Nosta vauva rintaasi 
vasten. Tue vauvaa toisella 
kädellä ja nosta olkaimet 
yksi kerrallaan. Tarkista, 
että vauvan jalat ovat 
sammakkoasennossa.

4.

Saat lapsen 
oikealle etäisyydelle 
säätämällä paneelin 
yläosan 
säätöremmejä. Lapsen 
tulee olla tukevasti 
lähellä sinua.

7.

Halutessasi levitä 
olkaimia. 
Levittämällä 
olkaimet paino 
jakautuu tasaisesti 
harteillesi.

8.



Lapsen kantaminen lonkalla
yli 6kk ikäiselle lapselle

    Kiinnitä 
lantiovyö 

vyötäröllesi. Pujota 
solki turvakuminau-
han alta. Jos kannat 
lasta oikealla puolella, 
asettele vyö vinosti 
niin, että paneeliosa 
on oikealla. Kiinnitä 
vasen olkain oikeaan 
solkeen turva-
kuminauhan alta ja 
nosta olkasi yli.

Nosta lapsi 
reppuun asetta-
malla hänet ensin 
olkapäätäsi vasten 
ja sitten laskemalla 
alas.

Ota kiinni oikeasta 
olkaimesta ja vie se 
selkäsi taakse.

Kiinnitä oikea 
olkain vasempaan 
solkeen 
turvakuminauhan 
alta ja kiristä.

Levittämällä 
olkainta paino 
jakautuu 
tasaisesti.

1. 2.

3.

4. 5.
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Lasta voi kantaa takana, kun lapsi osaa istua itse. 

VINKKI!
Voit käyttää olkaimia myös ristissä, jolloin solkien kiinnitys 
tapahtuu lapsen ollessa repussa.  Kiinnitä soljet eteenpäin 
kumartuneena. 

Levittämällä olkaimet paino jakautuu tasaisesti hartioillesi. 

Nosta lapsi lonkallesi.
Kumarru eteenpäin ja kuljeta lasta kohti 
selkää. Pidä lapsesta tukevasti kiinni, kunnes 
olet nostanut molemmat olkaimet. 

Nosta yksi olkain 
kerrallaan pitäen toisella 
kädellä lapsesta kiinni.

Aseta olkaimia yhdistävät soljet 
haluamallesi korkeudelle, sulje soljet ja 
kiristä. Säädä olkaimet sopivalle kireydelle 
vetämällä.

4.

2.

Lapsen kantaminen takana
yli 6kk ikäiselle lapselle

Pujota olkaimia yhdistävät soljet 
olkaimiin. Kiinnitä 
ja säädä olkaimet sopivan 
pituisiksi. Kiinnitä lantiovyö 
vyötäröllesi. Pujota soljet turva-
kuminauhojen alta ennen 
kiinnitystä. 

1.

3.
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Lapsen kantaminen edessä
yli 3-4kk ikäiselle lapselle

Pujota olkaimia 
yhdistävät soljet 
olkaimiin. Kiinnitä 
ja säädä olkaimet 
sopivan pituisiksi. 
Kiinnitä lantiovyö 
vyötäröllesi. Pujota 
soljet turva-
kuminauhojen alta 
ennen kiinnitystä.

Nosta lapsi reppuun. 
Tue lasta, kunnes olet 
nostanut molemmat 
olkaimet. 

Aseta olkaimia yhdistävä solki 
haluamallesi korkeudelle, sulje 
solki ja kiristä.

Halutessasi levitä 
olkaimia. 
Levittämällä 
olkaimet paino 
jakautuu tasaisesti 
harteillesi.

Säädä olkaimet 
sopivalle kireydelle 
vetämällä.

1.

4.

Saat lapsen 
oikealle etäisyydelle 
säätämällä paneelin 
yläosan 
säätöremmejä. 
Lapsen tulee olla 
tukevasti lähellä 
sinua.

5. 6.

2. 3.

VINKKI: Kun olet 
kerran säätänyt 
repun itsellesi 
sopivaksi, voit 
säilyttää samat 
säädöt tai muuttaa 
niitä tarvittaessa. 
Voit käyttää 
olkaimia myös 
ristissä, jolloin 
solkien kiinnitys 
tapahtuu lapsen 
ollessa repussa.

sivu 6
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9.

Tarkista, että vauvan 
selkä on pyöreä ja pää 
oikeassa asennossa.

Vastasyntyneen kantaminen
kehtoasennossa  

Kiristä etupaneelissa 
olevaa nyöriä siltä 
puolelta, jolle vauvan 
pää tulee ja solmi nyöri. 

2.

Solmi vauvatuki 
ympärillesi. Käännä 
solmukohta selkäsi taakse 
niin, että tuen levein kohta 
tulee etupuolellesi.

3.

Laske vauva peppu 
edellä tuen 
muodostamaan pussiin.

5.

Pujota olkaimia yhdistävät 
soljet olkaimiin. Kiinnitä ja 
säädä olkaimet sopivan 
pituisiksi. Kiinnitä lantiovyö 
vyötäröllesi. Pujota soljet 
turvakuminauhojen alta
ennen kiinnitystä.

1.

Nosta vauva 
syliisi ja avaa 
vauvatuki pussiksi. 

Nosta vauva 
syliisi ja avaa 
vauvatuki pussiksi. 

4.

Oikeassa asennossa lapsen 
peppu on jalkoja alempana, 
vartalo sivuttain vartaloasi 
vasten. Tarkista, että 
vauvan hengitystiet ovat 
vapaana.

6.

Nosta olkaimet.Nosta olkaimet.Nosta olkaimet.

7.

Aseta olkaimia yhdistävä 
solki haluamallesi 
korkeudelle, sulje solki 
ja kiristä.

8.


