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39330/393331/39335/39336 Käsine
39340 Hiha
Ohjeet mittojen ottamiseen

Ohjeet mittojen ottamiseen. Kaikki mitat ovat cm:nä. Pituusmitta (oranssi) - mittanauhan tulee olla ihossa 
kiinni. Kaikki mitat tulee ottaa ihoa myötäillen ilman, että mittaa vedetään suoraksi. Muutamaa poikkeusta lu-
kuunottamatta kaikki mitat tulee ottaa asiakkaan ollessa makuuasennossa, vartalo rentona ja hengityksen tulee 
olla normaali. Asiakkaaseen on hyvä merkitä mitanottokohdat.

Oranssi & neliö = pituus Sininen & ympyrä = ympärysmitta

Käsine
LR/30 Peukalo: Ympärysmitta MCP-nivelen kohdalta

LR/31 Peukalo: Ympärysmitta distaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin käsineen   

 sormiosa päättyy kun lyhyet sormiosat

LR/32 Etusormi: Ympärysmitta proksimaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin   

 käsineen sormiosa päättyy kun lyhyet sormiosat

LR/33 Etusormi: Ympärysmitta distaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin 

 käsineen sormiosa päättyy kun pitkät sormiosat

LR/34 Keskisormi: Ympärysmitta proksimaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin 

 käsineen sormiosa päättyy kun lyhyet sormiosat

LR/35 Keskisormi: Ympärysmitta distaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin 

 käsineen sormiosa päättyy kun pitkät sormiosat

LR/36 Nimetön: Ympärysmitta proksimaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin   

 käsineen sormiosa päättyy kun lyhyet sormiosat

LR/37 Nimetön: Ympärysmitta distaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin 

 käsineen sormiosa päättyy kun pitkät sormiosat

LR/38 Pikkusormi: Ympärysmitta proksimaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin   

 käsineen sormiosa päättyy kun lyhyet sormiosat

LR/39 Pikkusormi: Ympärysmitta distaalisen nivelen kohdalta tai siitä kohtaa mihin 

 käsineen sormiosa päättyy kun pitkät sormiosat

LR/40 Kämmenen ympärysmitta peukalon taivekohdasta, kämmen suorana

LR/41 Ympärysmitta rystysten kohdalta kun valitaan käsine ilman sormia

LR/42 Peukalo: Pituusmitta MCP-nivelestä käsineen sormiosan päätyyn

LR/43 Etusormi: Pituusmitta sormen alareunasta proksimaaliseen niveleen tai siihen asti mihin  

 sormiosan halutaan päättyvän kun valitaan lyhyet sormiosat

LR/44 Etusormi: Pituusmitta sormen alareunasta siihen asti mihin sormiosan halutaan päätty 

 vän kun valitaan  pitkät sormiosat

LR/45 Keskisormi: Pituusmitta sormen alareunasta proksimaaliseen niveleen tai siihen asti  

 mihin sormiosan halutaan päättyvän kun valitaan lyhyet sormiosat

LR/46 Keskisormi: Pituusmitta sormen alareunasta siihen asti mihin sormiosan halutaan 

 päättyvän kun valitaan pitkät sormiosat
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39330/393331/39335/39336 Käsine
39340 Hiha
Ohjeet mittojen ottamiseen

Sormi ja kämmenmitat:

LR/47 Nimetön: Pituusmitta sormen alareunasta proksimaaliseen niveleen tai siihen asti mihin sormiosan

 halutaan päättyvän kun valitaan lyhyet sormiosat

LR/48 Nimetön: Pituusmitta sormen alareunasta siihen asti mihin sormiosan halutaan päättyvän 

 kun valitaan pitkät sormiosat

LR/49 Pikkusormi: Pituusmitta sormen alareunasta proksimaaliseen niveleen tai siihen asti mihin sormiosan

 halutaan päättyvän kun valitaan lyhyet sormiosat

LR/50 Pikkusormi: Pituusmitta sormen alareunasta siihen asti mihin sormiosan halutaan päättyvän 

 kun valitaan pitkät sormiosat

L/R 51  Käsine sormiosilla: Pituusmitta peukalon tyven tasosta etusormen alareunaan

 Käsine ilman sormiosia: Pituusmitta peukalon tyven tasosta siihen asti mihin käsine päättyy

L/R 52  Käsine sormiosilla: Pituusmitta ranteesta etu-ja keskisormen väliin

 Käsine ilman sormiosia: Pituusmitta ranteesta siihen asti mihin käsine päättyy

L/R 53 Käsine sormiosilla: Pituusmitta ranteesta ulnaaripuolelta nimettömän ja pikkusormen väliin

 Käsine ilman sormiosia: Pituusmitta ranteesta ulnaaripuolelta siihin asti mihin käsine päättyy

L/R 55 Ranteen ympärysmitta

Käsivarsimitat lyhyt ja pitkä Käsine sekä Hiha:

L/R54 Pitkä Käsine/Hiha: Pituusmitta ranteesta kyynärtaipeeseen

 Lyhyt Käsine: Pituusmitta ranteesta hihan päättymiskohtaan

L/R55 Pitkä Käsine/Hiha: Ranteen ympärysmitta

 Lyhyt Käsine: Ranteen ympärysmitta

L/R56A Pitkä Käsine/Hiha: Ympärysmitta kyynärvarren paksuimmasta kohdasta

L/R56B Lyhyt Käsine: Impärysmitta ranteen ja käsineen (hihan)päättymiskohdan puolivälistä

L/R57 Pitkä Käsine/Hiha: Kyynärpään ympärysmitta

 Lyhyt Käsine: Ympärysmitta hihan päättymiskohdasta

L/R58 Pitkä Käsine/Hiha: Pituusmitta kyynärtaipeesta hihan päättymiskohtaan

L/R59 Pitkä Käsine/Hiha:Ympärysmitta kyynärtaipeen ja hihan päättymiskohdan puolivälistä

L/R60 Pitkä Käsine/Hiha:Ympärysmitta hihan päättymiskohdasta


