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TIIVISTELMÄ

Tutkimus havainnollistaa, millaisia vaikutuksia erilaisilla viimeistyksillä on huopuvalla ja
huopumatomalla materiaalilla neulotuun kirjoneuleeseen: sen pintatekstuuriin, rakenteen
theyteen ja neuleen kokoon. Ja mitä on otetava huomioon tetynlaisen tekstuurin saamiseksi
kirjoneuleeseen.
Koesarjassa käytetin huovutuvaa, 100% villalankaa (WO) sekä sekoitelankaa, jossa oli 50%
puuvillaa (CO) ja 50% polyakryylia (PAN). Tutkimukseen valitin mahdollisimman saman
sävyiset harmaat langat, jota huomio värieron sijaan olisi kirjoneuleen rakenteessa. Koesarjan
toteutamisessa käytetin 8gg:n Silver Reed -neulekoneta.
Koesarja koostuu 24 koetlkusta. Tutkimuksessa on käytety seitsemää erilaista viimeistystä,
jossa jokaisessa viimeistyksessä on kolmea eri kirjoneuleta. Yhdet jokaista kirjoneulemallia
jätetin käsitelemätä, jota viimeisteltyjä näyteitä pystytäisiin vertaamaan myös
alkuperäiseen kirjoneuleeseen, ja muutokset olisivat helpommin huomatavissa. Viimeistyksissä
käytetin Aalto-yliopiston, Taiteiden ja suunnitelun korkeakoulun, painokangas- ja
värjäysstudion huovutuskoneta, höyrystntä, sekä kuuma-kylmä -pesua.
Tutkimuksessa selvisi, etä viimeistyksillä ja langan materiaaleilla, sekä erityisest lankojen
hierarkialla neuleessa on vaikutusta neuleen ulkonäköön, muun muassa tekstuuriin, kokoon ja
materiaalin tuntuun.
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1 JOHDANTO
Tutkimukseni lähtökohtana oli selvitää, miten erilaisten viimeistyksien avulla kirjoneuleen
tekstuuria, theytä ja muotoa voidaan muokata ja miten lankajuoksujen pituus ja kahden eri
materiaalin käytäminen vaikutaa lopputulokseen. Viimeistyksinä olivat pesut eri lämpötloissa
ja höyrytys. Käytn tutkimuksessani 100% huovutuvaa villalankaa (WO) sekä lankasekoiteta,
jossa oli 50% puuvillaa (CO) ja 50% akryylia (PAN). Taustalla on myös kiinnostukseni tekstilien
kolmiuloteiseen tekstuuriin, ja siihen, miten neuleen kolmiuloteisella pintarakenteella voi
saada aikaan hienovaraista, muta mielenkiintoista tekstiliä. Samalla halusin myös syventää
Materiaali- ja valmistusteknologiat -kurssilla oppimaani tetoa neuleista ja niiden
käytäytymisestä. Koska tuolla kurssilla viimeistyksenä käytn vain höyrytystä, halusin nyt
tarkastella myös pesun vaikutusta kirjoneuleeseen. Käytn tutkimuksessani yksinkertaista
huovutuskoneta, joten minun oli helppo seurata tutkimuksessani olevia muutujia: aikaa ja
veden lämpötlaa. Oletamukseni oli, etä villalangan ja sekoitelangan välille syntyy suuria
tekstuurillisia kontrasteja käsitelyjen loputuloksena. Tutkimuksessani tärkeimmät tekijät ovat
materiaalit, kirjoneuleen rakenne, sekä viimeistykset.
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2 TUTKIMUS
Tein tutkimukseni havainnollistamaan, miten pesu ja höyrytys vaikutavat huopuvasta
villalangasta ja lankasekoiteesta tehdyn kirjoneuleen tekstuurin. Vaikka perinteisessä käsin
huovutamisessa (Tetri, A. 2011, 9), ja myös neuleiden huovutamiseen pesukoneella
(Johansson, I. & Andinsson, E.K. 2014, 65), käytetään yleensä saippuaa emäksisenä aineena,
jätn sen kokonaan pois tutkimuksestani. Kiinnitn sen sijaan tutkimuksessani huomiota
materiaaleihin, veden lämpötlaan, sekä pesuaikaan ja -tapaan. Halusin nähdä, millaisen efektn
pesuilla ja höyrytyksellä voi saada aikaan villan ja lankasekoiteen välillä ilman saippuaa tai
muita kemiallisia aineita. ”Villaa huovutetaan kosteuden, lämmön, pusertamisen ja mekaanisen
liikkeen avulla.” (Tetri, A. 2011, 9).
Toteutn tutkimukseni aikana 24 osaisen koesarjan, joka koostuu kolmenlaisista kirjoneuleista.
Tein koetlkuille seitsemää erilaista viimeistyspesua/ -höyrytystä ja jätn yhdet jokaista
kirjoneulemallia käsitelemätä, jota viimeisteltyjen näyteiden muutokset olisivat helpommin
huomatavissa. Viimeistyksiä olivat: 1. höyrytys, 2. höyrytys + kuuma (98°C) - kylmä (8°C) -pesut
(1min + 1min x10 kertaa), 3. höyrytys + huovutuskone 65°C 20 min ajan, 4. huovutuskone 65°C
20 min ajan, 5. huovutuskone 65°C 5 min ajan, 6. huovutuskone 43°C 20 min ajan, 7.
huovutuskone 43°C 5 min ajan ja 8. käsitelemätön.

2.1 Materiaalit
Materiaaleina tutkimuksessani käytn Schoellerin Sport Loden 100% huovutuvaa villalankaa
(WO) Nm 28/2, sekä Schoellerin Vision -sekoitelankaa Nm 30/2, jossa oli 50% puuvillaa (CO) ja
50% polyakryylia (PAN). Katsoin materiaalien pesuohjeet ennen kuin aloitn testpesut. Näin
osasin näin vähän jo aavistaa, miten langan käytäytyvät huovutuskoneessa. Toisaalta minulla ei
ollut mitään aavistusta siitä, miten kirjoneuleen tekstuuri tulisi muutumaan.
Villa on valkuaisainekuitu ja eläinkuitu (Forss, M. 2000, 16), ja sille suositellaan pesukoneen
hellävaraista villapesuohjelmaa, sillä villa on suositeltu pestäväksi korkeintaan +30-40°C
(Suomen tekstili & muot -netsivu). Kun lämpötla ylityy, villa alkaa huopumaan (tai ainakin
kutstumaan), jos villalle ei ole tehty huopumista estävää käsitelyä ( Punomo, käsityö verkossa ry
-netsivu). Koska halusin, etä tutkimuksessani villalanka huopuisi, valitsin materiaaliksi
huovutuvan villan.
Sekoitelangassa on puuvillaa, joka on selluloosakuitujen kasvikuitu, ja polyakryylia, joka kuuluu
synteetsiin- eli muovikuituihin (Forss, M. 2000, 16). Puuvillaa saa pestä jopa +60°C (Suomen
tekstili & muot -netsivu), muta polyakryylia vain +40°C (Suomen tekstili & muot -netsivu).
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Näin voi päätellä, etä sekoitelankaa tulisi pestä korkeintaan +40°C, jotei muutoksia tapahtuisi
tekstilikuidussa. Valitsin viimeistyspesujen lämpötlat tämän tedon pohjalta. Valitsemani
villalanka venyy enemmän kuin sekoitelanka, joten tuloksissa on luultavast huomatavissa
langan venyvyyden vaikutus.

2.2 Työmenetelmät
Tässä luvussa kuvailen tutkimus- ja viimeistelymenetelmistä tarkemmin.

2.2.1 Neulominen
Toteutn tutkimustani varten koetlkkuja neulomalla. Neuloin kolmea erilaista kirjoneuleta,
jokaista aina kahdeksan kappaleta. Silmukankireys oli 2, tlkkujen leveys 80 silmukkaa ja
korkeus 120 silmukkaa. Neuloin DesignaKnit -ohjelmalla, ja pystyin tallentamaan sieltä
tutkimukseni kirjoneuleiden mallikerrat kuvina.

Kuva 1. Kuvassa on tutkimukseni kirjoneuleiden mallikerrat. Tummempi harmaa kuvissa on
villalankaa ja vaaleampi harmaa puuvilla-polyakryyli -sekoitelankaa. Vasemmanpuoleisessa
kuvassa olevaa kirjoneuletyyppiä kutsutaan linnunsilmäneuleeksi (M. Fagerlund,
henkilökohtainen tedonanto 15.3.2017).
Suunnitelin kirjoneuleet niin, etä niissä olisi selkeä ero lankajuoksujen välillä. Pienimmän
lankajuoksun saa tetenkin, kun langat vuorotelevat joka toisen silmukan kohdalla. Suurin
lankajuoksujen määrä oli ohjekirjan mukaan enintään kahdeksan rinnakkaista silmukkaa samaa
väriä (Oksanen, M. 2013, 10), muta aiemman kokemukseni pohjalta päätn laitaa vain viisi
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rinnakkaista, saman väristä silmukkaa vierekkäin. Huomasin, miten hankalaa neulekoneella
neulominen on, jos lankajuoksuista tulee liian pitkiä: silmukoita tppuu, ja neulominen käy
raskaaksi ja hitaaksi.
Suunnitelemani sik-sak -kuvion neuloin sekä villalanka, etä puuvilla-polyakryylilanka
kuviolankana. Näin pystyin tutkimuksessani vertailemaan myös neuleen tekstuurin muutosta
samanlaisissa kirjoneuleissa, joissa vain langat ovat eri päin. Linnunsilmä-neuleessa minun oli
turha vaihtaa kuviolangan ja pohjalangan paikkoja, koska lopputuloksesta olisi tullut sama.

2.2.2 Höyrytäminen
Höyrytämiseen käytn neulestudion höyrytysrautaa. Höyrytämisen johdosta lanka tavallaan
rentoutuu ja sen jännitykset oikoavat (M. Fagerlund, henkilökohtainen tedonanto 23.3.2017).
Samalla huomasin, etä kirjoneuleissa käytämieni materiaalien välille syntyy selvempiä
kolmiuloteisia kontrasteja, kuin on käsitelemätömässä kirjoneuleessa. Tiesin, etä pelkällä
höyrytämisellä ei tapahdu villalangan huopumista, koska huopumiseen tarvitaan kosteuden ja
lämmön lisäksi myös mekaanista liiketä (Tetri, A. 2011, 9).

2.2.3 Huovutuskone
Käytn tutkimuksessani Aalto-yliopiston, Taiteiden ja suunnitelun korkeakoulun, painokangasja värjäysstudion huovutuskoneta. Pystyin itse määritämään lämpötlan ja ajan, jolla pesin
koetlkkuja, muta tarkistn veden oikean lämpötlan vielä lämpömitarilla. Koneen
lämmönsäätmen pienin mahdollinen luku oli 30, muta tällöin vesi tuli +43°C. +43°C vesi oli
toinen tutkimuksessani käytämä huovutuskoneen pesulämpötla. Toinen lämpötla, jolla pesin
neuleita oli lämmönssäätmessä 60°C, muta lämpömitarilla mitatuna vesi oli +65°C. Kumpikin
lämpötloista oli korkeampi, kuin tutkimuksessani käytämilleni materiaaleille on suositeltavia,
joten osasin jo odotaa muutoksia neuleiden tekstuurissa ja koossa.
En käytänyt pesuissa saippuaa tai muita kemiallisia aineita, vaikka saippuan käytö onkin
suositeltavaa villan huopumisen kannalta (Johansson, I. & Andinsson, E.K. 2014, 65). Halusin
keskityä pesuissa ainoastaan veden lämpötlan ja pesuaikaan.
Huovutuskoneeseen pit laitaa vetä vähintää 20 litraa (ohjeet painokangas- ja värjäysstudion
seinällä), muta itse lisäsin minimimäärään vielä 2 litraa, jota sitä olisi riitäväst koetlkuilleni ja
mekaanista muokkautumista lisäävälle pyyhkeelle. Laitoin jokaisen koetlkkuni omaan
pesupussiin, jota ne eivät takertuisi toisiinsa. Laitoin huovutuskoneeseen myös 340 grammaa
painavan puuvillapyyhkeen, jota neuleiden mekaanista hankautumista tapahtuisi enemmän
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(E. Heikkinen, henkilökohtainen tedonanto 14.3.2017). Suoritn huovutuskoneella pesut: 1. vesi
+43°C ja pesuaika 5 min, 2. vesi +43°C ja pesuaika 20 min, 3. vesi +65°C ja pesuaika 5 min, sekä
4. vesi +65°C ja pesuaika 20 min. Pesut 3. ja 4. suoritn kaksi kertaa: ensimmäisellä kerralla
käsitelemätömille näyteille, ja toisella kerralla höyrytetyille näyteille.

Kuva 2. Kuva havainnollistaa veden määrän koneessa suhteessa huovutuskoneen kokoon.
Huovutuskoneessa on veden lisäksi testpesuissa käytämäni puuvillapyyhe. Kuva on otetu
ylhäältä päin.

2.2.4 Kuuma-kylmä -pesu
Halusin kokeilla kuuma-kylmä -käsitelyn avulla minkälaisen tekstuurin kirjoneule saa, kun ei ole
huopumista edellytävää mekaanista liiketä. Toteutn käsitelyn kiehuvalla, +98°C vedellä, sekä
kylmällä, +8°C vedellä. Laiton käsitelemätömät koetlkkuni aluksi kiehuvaan veteen yhden
minuutn ajaksi, jonka jälkeen siirsin neuleet kymään veteen minuutksi. Toistn käsitelyä
yhteensä kymmenen kertaa. Kuuma vesi oli katlassa, joka oli koko ajan liedellä. Seurasin veden
lämpötlaa lämpömitarin avulla. Kylmää käsitelyä varten minulla oli metallinen asta juoksevan
kraanan alla, jonne laiton tlkkuni suoraan kiehuvasta vedestä. Seurasin lämpötlaa koko ajan ja
ajastn jokaisen työvaiheen tarkast. Ainoa kohta, jossa käsitelin tlkkujani ”rajummin” oli, kun
puristn kylmän veden pois tlkuista aina kylmä-käsitelyn jälkeen. Näin kiehuvan veden
lämpötla ei muutunut hetkellisest niin rajust, kun laitoin kylmät koetlkkuni sinne.
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3 TULOKSET
Jälkikäsitelyt tekivät kirjoneuleista mielenkiintoisia. Osa tuloksista jopa yllät.

Kuva 3. Tämä kuva kertoo tulevissa kuvissa kirjoneuleden järjestyksen kollaaseissa. Värit
kertovat, mitä kirjoneulenäytetä analysoidaan.
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3.1 Käsitelemätömät näyteet
3.1.1 Linnunsilmä

Kuva 4. Käsitelemätön linnunsilmäkirjoneule.
Käsitelemätön linnunsilmäkirjoneule tuntuu karheahkolta ja jämäkältä, vaikka rakenne onkin
melko väljä. Neule venyy ja siitä näkee läpi aika selkeäst. Neuleen reunat rullautuvat kasaan,
koska sitä ei ole ”rentoutetu” esimerkiksi höyrykäsitelyn avulla. Tämän kirjoneuleen oikea
puoli näytää sileältä neulokselta, jossa on näkyvissä vain oikeita silmukoita. Nurjalla puolella
sen sijaan nurjien silmukoiden lisäksi on nähtävissä myös kirjoneuleelle tyypilliset lankajuoksut.
Koska sekoitelanka ei jousta yhtä paljon kuin villalanka, sekoitelangan lankajuoksut ovat hieman
enemmän koholla. Rakenteellisia muutoksia neuleessa ei ole nähtävissä, koska sille ei ole tehty
mitään jälkikäsitelyä. Muodoltaan neule on suorakaide.
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3.1.2 Lankajuoksut sekoitelangalla

Kuva 5. Käsitelemätön kirjoneule, jossa lankajuoksut on sekoitelangalla.
Käsitelemätömän kirjoneuleen reunat rullautuvat kasaan. Tuntu on karheampi kuin
jälkikäsitellyissä vastaavissa neuleissa. Neuleen oikealla puolella sekoitelangan muodostama
kuvio nousee selväst koholle. Myös neuleen nurjalla puolella sekoitelangan muodostamat
lankajuoksut ovat koholla. Vaikka rakenne ei ole kovinkaan tivis, sekä villalangan, etä
sekoitelangan silmukat näytävät neuleen oikealla puolella lähes saman kokoisilta. Sik-sak
-kuvio on terävä ja neule on lähes neliön muotoinen.
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3.1.3 Lankajuoksut villalangalla

Kuva 6. Käsitelemätön kirjoneule, jossa lankajuoksut villalangalla.
Neuleessa reunat rullautuvat sisäänpäin, koska sitä ei ole jälkikäsitelty. Tuntu on vähän karhea
ja neule vaikutaa vähän jänniteiseltä. Kirjoneuleen oikealla puolella kuvion muodostama
villalanka työntyy koholle. Villalangan muodostamat silmukat ovat paljon väljempiä kuin
sekoitelangan muodostamat silmukat. Kirjoneuleen nurjalla puolella villalangan muodostamat
lankajuoksut nousevat kauniist esille. Ne ovat selväst koholla, ja muodostavat sekoitelangan
kanssa tunnelimaisen rakenteen. Varsinkin neuleen oikealla puolella sik-Sak -kuvio on
loivempaa kuin käsitelemätömässä kirjoneuleessa, jossa lankajuoksut ovat sekoitelangalla.
Neule on suorakaiteen muotoinen.
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3.2 Höyrytetyt näyteet
3.2.1 LIinnunsilmä

Kuva 7. Höyrytety linnunsilmäkirjoneule.
Kirjoneule on pehmeä ja suora. Silmukat ovat nätst tasaisessa rivissä neuleen oikealla puolella.
Myös nurjalla puolella silmukat ja lankajuoksut muodostavat tasaisen pinnan. Höyrytyksen
ansiosta neuleen reunat eivät käänny enään kasaan ja rakenne ei ole enään yhtä väljä kuin
käsitelemätömässä näyteessä. Neule on suorakaiteen muotoinen.
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3.2.2 Laankajuoksut sekoitelangalla

Kuva 8. Höyrytety kirjoneule, jossa lankajuoksut sekoitelangalla.
Höyrytys on tehnyt neuleesta pehmeämmän ja suoremman. Neuleen oikealla puolella oleva siksak -kuvio hieman villaista pohjalankaa korkeammalla, muta lankojen välillä ei ole enään yhtä
suurta eroa, kuin käsitelemätömässä neuleessa. Kirjoneuleen nurjalla puolella olevat langat
muodostavat yhdessä tasaisen pinnan. Kuvio on selväst näkyvissä. Neule on lähes neliön
muotoinen.
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3.2.3 Lankajuoksut villalangalla

Kuva 9. Höyrytety kirjoneule, jossa lankajuoksut villalangalla.
Neule on suoristynyt ja pehmennyt höyrytyksessä. Neuleen oikealla puolella olevassa
tekstuurissa on selvä kontrastero materiaalien välillä: villalankaiset osat ovat suurempia ja
karheampia silmukoita ja sekoitelangalla neulotut alueet ovat teheää ja pehmeää neulosta.
Koska villalanka on muodostanut suurempia silmukoita, ne työntyvät neuleessa hiukan
korkeammalle. Kirjoneuleen nurjalla puolella olevat lankajuoksut ovat selväst tasaantuneet
verratuna käsitelemätömään näyteeseen. Kuvio näkyy hyvin molemmilla puolilla
kirjoneuleta, muta nurjalla puolella kuvio on selväst terävempää. Neule on muodoltaan
suorakaide.

16

3.3 Höyrytetyt + kuuma-kylmä -pestyt näyteet
3.3.1 Linnunsilmä

Kuva 10. Höyrytety ja kuuma-kylmä -pesty linnunsilmäkirjoneule.
Kirjoneule on pehmeä ja hieman kutstunut. Neuleen alussa ja lopussa olevat single-neulokset
eivät ole kutstunut yhtä paljoa kuin neulos, jossa villa- ja sekoitelanka vuorotelevat (singleneulos tässä neuleessa sekoitelangalla). Rakenne on melko tivis ja tasainen. Villa ei ole
huovutunut, koska pesuissa ei ollut mekaanista liiketä. Muoto edelleen suorakaide. Venyy
pituussuunnassa enemmän kuin leveyssuunnassa.
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3.3.2 Lankajuoksut sekoitelangalla

Kuva 11. Höyrytety ja kuuma-kylmä -pesty kirjoneule, jossa lankajuoksut sekoitelangalla.
Kirjoneule on kutstunut jälkikäsitelyissä ja neuleen tekstuuri on kolmiuloteinen. Kirjoneuleen
oikealla puolella kuvion muodostamat sekoitelankaosiot näytävät vievän enemmän tlaa pintaalallisest, kuin villainen pohjalanka. Määrällisest villalankasilmukoita on neuleen pinnassa
kuitenkin enemmän. Villalanka on kutstunut käsitelyissä enemmän. Neuleen nurjalla puolella
sekoitelangan muodostamat lankajuoksut eivät ole aivan suoria, vaan ne ovat otaneet omaa
tlaa. Neule on lähes neliön muotoinen ja venyy pituussuunnassa enemmän kuin
leveyssuunnassa.
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3.3.3 Lankajuoksut villalangalla

Kuva 12. Höyrytety ja kuuma-kylmä -pesty kirjoneule, jossa lankajuoksut villalangalla.
Hieman kutstunut neule on suora ja tivis. Neuleen oikealla puolella oleva sik-sak -kuvio on
työntynyt neuleen muusta pinnasta koholle. Koholla olevat silmukat ovat hieman suurempia ja
epätarkempia kuin sekoitelangan muodostama pinta. Neuleen nurjalla puolella lankajuoksut
muodostavat selkeän, kalanruotomaisen kohokuvion. Neule on suorakaiteen muotoinen ja
venyy yhtä paljon sekä pituussuunnassa, etä leveyssuunnassa.
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3.4 Höyrytetyt + huovutuskoneessa 65°C 20 min pestyt näyteet
3.4.1 Linnunsilmä

Kuva 13. Höyrytys ja pesu +65°C 20 min. Linnunsilmäneule.
Neule on kutstunut melko pajon. Neuleen alussa ja lopussa oleva single-neulos kutstunut
vähemmän kuin muu neulos. Kirjoneuleen molemmilla puolilla on pehmeää villalanka haituvaa.
Neuleen oikealla puolella silmukat eivät ole enään niin tarkassa järjestyksessä, rakenne on
muutunut. Nurjalla puolella sekoitelankaiset lankajuoksut ovat hieman enemmän esissä kuin
villalankaiset lankajuoksut. Neule on tivis ja muodoltaan suorakaide. Pesussa osa villasta
huopui hieman toiseen villaan. Kun avasin takertumat, neuleeseen syntyi vekkejä
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3.4.2 Laankajuoksut sekoitelangalla

Kuva 14. Höyrytys ja pesu +65°C 20 min. Kirjoneule, jossa lankajuoksut sekoitelangalla.
Kirjoneule on lähes puolet pienempi verratuna käsitelemätömään näyteeseen. Siitä on viellä
erotetavissa sik-sak -kuvio, muta se on hyvin huomaamaton. Villalanka on huovutunut ja
vetäytynyt sisäänpäin nostaen sekoitelangan pintaan. Villalankaisia ”lenkkejä” on kuitenkin
koholla. Tekstuuri on neuleen molemmilla puolilla mielenkiintoinen. Nurjalla puolella
sekoitelankaiset lankajuoksut tekevät pinnasta orgaanisen näköisen, sik-sak -kuvio on vielä
jotenkin erotetavissa. Silmukoiden järjestystä on mahdotonta nähdä tarkast, sillä villalanka on
huovutunut myös neuleen nurjalta puolelta. Neule ei veny selväst vastaavaa käsitelemätöntä
neuleta vähemmän. Muodoltaan kirjoneule on neliö.
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3.4.3 Lankajuoksut villalangalla

Kuva 15. Höyrytys ja pesu +65°C 20 min. Kirjoneule, jossa lankajuoksut villalangalla.
Kirjoneule on kutstunut lähes puoleen sen alkuperäisestä koosta. Pesussa villalangat
huovutuivat toisiin niin, etä neule pit repiä auki. Tämän takia neuleen tekstuuri on hyvin
moninainen. Siinä on vekkejä, syvempiä vakoja, sekä villaisia ja sekoitelankaisia nyppylöitä.
Näyteen oikea puoli on nyppyläisempi ja nurjalla puolella villalankaiset lankajuoksut
muodostavat tasaisest vanutunuta pintaa (jossa kuitenkin on vakoja, koska revin neuleen
auki). Sik-sak -kuvio ei ole enään näkyvissä. Neuleen pinnassa olevat vaot kuitenkin myötäilevät
kuvita muodostaen lainemaista tekstuuria. Neule venyy enää vahäisen, muoto on epätasainen
suorakaide.
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3.5 Huovutuskoneessa +65°C 20 min pestyt näyteet
3.5.1 Linnunsilmä

Kuva 16. Pesu +65°C 20 min. Linnunsilmä.
Neule on kutstunut runsaast. Se on täynnä taitoksia, koska villalangat ovat huovutuneet
pesussa toisiinsa kiinni, ja revin neuleen auki pesun jälkeen. Rakenne on tivis, muta selkeitä
neulerivejä ei ole nähtävissä. Kun neuleta venytää, huomaa, etä joissain kohdissa
neulerakenne on tivistyneempää kuin muualla. Neuleen aukirepimisen takia joissain kohdissa
on pörröisiä villalankalenkkejä. Muodoltaan neule on epämääräinen suorakaide.
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3.5.2 Lankajuoksut sekoitelangalla

Kuva 17. Pesu +65°C 20 min. Kirjoneule, jossa lankajuoksut sekoitelangalla.
Pesussa neuleen kääriytyneet reunat (katso käsitelemätön kirjoneule, jossa lankajuoksut
sekoitelangalla) olivat huovutuneet kasaan, joten kun revin ne auki, neuleesta tuli
”venähtänyt” ja näin pituuta ja leveytä lisää. Neuleen osiot, jotka olivat jääneet rullalle, eivät
olleet huovutuneet tasaisest. Neule on selväst kutstunut. Kirjoneuleen sik-sak -kuvio on viellä
jotenkin havaitavissa neuleen molemmin puolin. Neuleessa on epätasainen ja muhkurainen
pinta. Nurjalla puolella lankajuoksut saavat aikaan mielenkiintoisen kolmiuloteisen tekstuurin.
Neule on tivis ja paksun tuntuinen.
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3.5.3 Lankajuoksut villalangalla

Kuva 18. Pesu +65°C 20 min. Kirjoneule, jossa lankajuoksut villalangalla.
Neule on huovutunut pesussa vähän kasaan. Revityäni siinä olevat mytyt auki, siihen syntyi
epätasaista ja röpyliäistä pintaa. Kohdassa, joka ei ollut huovutunut kasaan, on melko sileää
pintaa ja siitä sik-sak -kuvio on viellä erotetavissa. Kuvio on erotetavissa myös neuleen nurjalta
puolelta. Villalankaiset lankajuoksut eivät ole enää suorina riveitäin koholla, vaan ne laineilee
ja on huovutuneet osin toisiinsa. Villalanka tekee nurjasta puolesta pörröisen. Kirjoneule venyy
melko vähän.
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3.6 Huovutuskoneessa +65°C 5 min pestyt näyteet
3.6.1 Linnunsilmä

KUVA 19. Pesu +65°C 5 min. Linnunsilmä.
Neuleessa on pesun jälkeen nähtävissä kulumisen merkkejä: pintaan on muodostunut
muutamia pieniä vekkejä ja villalanka on hieman pörröstynyt. Neule on kutstunut hieman.
Kirjoneuleessa silmukat sekä lankajuoksut on selkeäst erotetavissa. Neule venyy reilust.
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3.6.2 Lankajuoksut sekoitelangalla

Kuva 20. Pesu +65°C 5 min. Kirjoneule, jossa lankajuoksut sekoitelangalla.
Pesun jälkeen kirjoneuleesta on tullut paksumman tuntuinen. Neuleen oikean puolen
villalankaiset alueet ovat selväst vetäytyneet tiiviimmäksi pinnaksi. Tekstuuri on ositain aika
nyppyläistä. Neuleen nurjalla puolella sekoitelankaiset lankajuoksut synnytävät neuleen
tekstuuriin liiketä niiden aaltoilevalla olemuksellaan. Sik-sak -kuvio on nähtävillä neuleen
molemmin puolin.
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3.6.3 Lankajuoksut villalangalla

Kuva 21. Pesu +65°C 5 min. Kirjoneule, jossa lankajuoksut villalangalla.
Pesussa neule on kutstunut hieman leveyssuunnassa, muta pituussuunnassa se on
venähtänyt. Kirjoneuleen oikealle puolelle on syntynyt laskoksia, jotka tekevät pinnan
tekstuurista kolmiuloiteisen. Sik-sak -kuvio on oikealla puolella loivaa, aaltomaista. Nurjalla
puolella kuviossa on selkeät, terävät suunnat. Villalankaiset lankajuoksut ovat takertuneet
hieman toisiinsa.
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3.7 Huovutuskoneessa +43°C 20 min pestyt näyteet
3.7.1 Linnunsilmä

Kuva 22. Pesu +43°C 20 min. Linnunsilmä.
Villakuitu on alkanut huovutumaan pesussa: se on kutstunut hieman ja siinä olevat suomut
ovat alkaneet sitoutua viereisiin suomuihin. Neuleen pinnasta näkee selväst sen, etä siihen on
kohdistunut mekaanista liiketä. Neule on pehmeä ja muodoltaan suorakaide.
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3.7.2 Lankajuoksut sekoitelangalla

Kuva 23. Pesu 43°C 20 min. Kirjoneule, jossa lankajuoksut sekoitelangalla.
Neule on kutstunut ja rakenne tivistynyt. Sik-sak kuvion muodostama sekoitelanka on koholla.
Myös Neuleen nurjalla puolella sekoitelanka on villalankaa ulompana neuleesta, lankajuoksujen
muodossa. Lankajuoksut eivät ole enää täysin suorat, koska villalangan kutstuminen on
antanut niille tlaa ”löystyä”. Sik-sak -kuvio on selväst erotetavissa neuleen molemmin puolin.
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3.7.3 Lankajuoksut villalangalla

Kuva 24. Pesu 43°C 20 min. Kirjoneule, jossa lankajuoksut villalangalla.
Pesussa kirjoneule on kutstunut ja näin ollen myös rakenne on tivistynyt. Neuleen oikean
puolen tekstuuri on hyvin orgaaninen ja sik-sak -kuviota ei erota. Neuleen pinnassa on
villalankaisia nyppylöitä. Nurjalla puolella villalankaiset lankajuoksut ovat alkaneet huovutua
pesun aikana. Villakudun suomut ovat sitoutuneet viereisiin suomuihin. Neuleen nurjalla
puolella sik-sak -kuvion voi viellä havaita. Kuvion muodostamat kohdat, jossa villa- ja
sekoitelanka vaihtuvat, ovat koholla.
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3.8 Huovutuskoneessa +43°C 5 min pestyt näyteet
3.8.1 Linnunsilmä

Kuva 25. Pesu +43°C 5 min. Linnunsilmä.
Pehmeän tuntuinen neule näytää melken käsitelemätömältä. Pinta ei kuitenkaa ole ihan
tasinen, vaan pesu on saanut aikaan neuleen pinnan epätasaisuuta. Villalanka ei ole huopunut,
muta pieniä ”villakarvoja” on tullut neuleen pintaan. Neule on kutstunut hieman
leveyssuunnassa, mutaa pituus on pysynyt samana.

32

3.8.2 Lankajuoksut sekoitelangalla

Kuva 26. Pesu +43°C 5 min. Kirjoneule, jossa lankajuoksut sekoitelangalla.
Neule on hieman kutstunut ja sekoitelangasta syntyvä sik-sak -kuvio on kohonnut ulospäin.
Kuvio on selkeäst nähtävissä sekä neulee oikealla, etä nurjalla puolella.
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3.8.3 Lankajuoksut villalangalla

Kuva 27. Pesu +43°C 5 min. Kirjoneule, jossa lankajuoksut villalangalla.
Neuleen oikealla puolella villalanka nousee sekoitelankaa kohommalle. Villalanka on hieman
kutstunut, joten näyte on myös kaventunut, muta pituuta on tullut hieman lisää. Nurjalla
puolella sik-sak -kuvio on terävä, ja villalankaiset lankajuoksut nousevat vähän koholle. Neule
on rullautunut reunoista.
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4 TULOSTEN VERTAILUA

Taulukko 1. Kirjoneuleen koon muutuminen viimeistysten seurauksena. Keltainen väri
kuvastaa linnunsilmäkirjoneuleta, harmaa väri kirjoneuleta, jossa lankajuoksut ovat
sekoitelangalla, ja vaalea liila kuvastaa kirjoneuleta, jossa lankajuoksut ovat villalangalla. Olen
verrannut kuvassa aina jälkikäsiteltyä neuleta käsitelemätömään neuleeseen.
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4.1 Höyrytetyt + kuuma-kylmä -pestyt näyteet & huovutuskoneessa +65°C 5 min pestyt
näyteet

Kuva 29. Kuvassa ylärivillä olevat neuleet on höyrytety ja kuuma-kylmä -pesty. Alarivin neuleet
on pesty huovutuskoneessa +65°C viisi minuuta. Vasemmalla on linnunsilmäkirjoneuleet,
keskellä kirjoneuleet, joissa on sekoitelanka lankajuoksuina ja oikealla olevissa neuleissa
lankajuoksut on villalangasta.

Vertailen näitä viimeistyksiä keskenään, koska aina vastaavien kirjoneulemallien koko on lähes
sama, vaikka viimeistykset olivat hyvin erilaiset (katso kuva 28). Myös neuleiden saama
pintatekstuuri on erilainen höyrytetyjen + kuuma-kylmä -pestyjen neuleiden ja
huovutuskoneessa +65°C viisi minuuta pestyjen neulemallin välillä. Höyrytys + kuuma-kylmä
-käsitely ei ole huovutanut neuleta ollenkaan. Huopumiseen tarvitaan mekaanista liiketä
(LÄHDE), jota käsitelyssä ei ollut. Neuleet pysyivät rakenteeltaan siisteinä vaikka neule
tivistyikin. Toisin kuin Höyrytys + kuuma-kylmä -käsitelyssä, huovutuskoneessa olleiden
neuleiden pintaan tuli selvää villahöytyvää. Sik-sak -kuvioisten kirjoneuleiden tekstuurista tuli
vähän kuhmuraista.
Kun vertaa keskenään käsiteltyjä kirjoneuleita, joissa sekoitelanka on lankajuoksuina, huomaa,
etä huovutuskoneessa olleen näyteen oikealla puolella oleva kuvio ei ole niin selkeä.
Höyrytyksen ja kuuma-kylmä -käsitelyn aikaan saama tekstuuri on paljon terävempää ja
kuviossa villa- ja sekoitelangan välillä on selvä raja.
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Suuri ero on myös kirjoneuleiden välillä, joissa lankajuoksut on villalangalla. Höyrytety ja
kuuma-kylmä -pesty näyte on tasainen ja sik-sak -kuvio selkeä. Huovutuskoneessa olleeseen
näyteeseen on muodostunut epämääräisiä vekkejä, eikä sik-sak -kuviota huomaa helpost
neuleen oikealta puolelta. Nurjalla puolella kuvio on selkeä. Lankajuoksut ovat ”löystyneet”
lenkeiksi neuleessa, joka on ollut huovutuskoneessa. Höyrytyksen ja kuuma-kylmä -käsitelyn
läpikäyneen neuleen lankajuoksut ovat kutstuneet tasaisest ja pysyvät lähes suorina.
Linnunsilmäkirjoneule, joka on ollut huovutukoneessa, näytää käytetymmältä kuin toinen
linnunsilmäneule. Myös sen reunat ovat rullautuneet, koska sitä ei höyrytety ennen pesua.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimustuloksiin vaikutvat muun muassa se, oliko kuviolanka villaa vai sekoiteta ja millainen
viimeistys neuleelle tehtin. Suurimmat muutokset tapahtuivat sik-sak -kuviollisissa
kirjoneuleissa. Linnunsilmäneuleessa muutokset olivat hyvin pieniä, koska neuleen nurjalla
puolella olevat lankajuoksut olivat vain yhden silmukan mitaisia.
Sik-sak -kuviollisissa kirjoneuleissa kuvio- ja pohjalangan materiaali sekä viimeistykset
vaikutvat muun muassa siihen, minkä muotoinen tlkusta tuli ja kuinka hyvin sik-sak -kuvio
näkyy lopullisissa neuleissa. Viimeistyspesuilla ja -höyrytyksellä oli vaikutusta myös neuleen
lopulliseen kokoon ja tekstuuriin.
Villa- ja sekoitelangan ero venyvyydessä näkyin het kun irroitn valmiin neuleen neulekoneelta.
Kun sekoitelanka teki kuviota ja muodost samalla lankajuoksuja neuleen taakse, tlkusta tuli
neliömäisempi verratuna neuleeseen, jossa kuvion ja lankajuoksut tekivät villalanka. Syynä
tähän voi olla villalangan venyminen neulotaessa, kun neuleesta roikkuvat painot venytävät
neuleta, jota se pysyisi neulekoneella. Neuleessa, jossa villalanka on kuviolankana ja tekee
lankajuoksut neuleen taakse, villalangan muodostama kuvio on paljon suurempisilmukkaista
kuin sekoitelangan tekemät alueet samassa neuleessa. Kun mitasin neuleet, kirjoneule
villaisilla lankajuoksuilla oli kolme sentä kapeampi, muta yhtä pitkä kuin kirjoneule
sekoitelankaisilla lankajuoksuilla. Villalankainen sik-sak -kuvio antaa sen verran periksi, etä
vetää neuleta hieman sivusuunnassa kasaan, sik-sak -kuvio sekoitelangalla sen sijaan pysyy
jämäkäst paikallaan. Lanka vaikut siis myös sik-sak -kuvion muotoon: neuleiden oikealla
puolella olevat sekoitelankaiset kuviot olivat terävempiä kuin villalankaiset kuviot. Nurjalla
puolella myös villalankaiset kuviot olivat teräviä.
Vaikka käsitelemätömissä neuleissa ei ollut suurta eroa muodon suhteen, käsitellyissä
neuleissa ero oli selvä: kirjoneuleet, jossa lankajuoksut ja kuvio oli sekoitelangalla, muoto oli
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neliömäisempi verratuna kirjoneuleeseen, jossa lankajuoksut ja kuvio oli villalankaa. Ositain
syynä neuleiden muotoon on myös se, millä langalla neuleen alkun ja loppuun neulotu singleneulos on. Muodoltaan neliömmässä neuleessa single-neulos on tehty kutstuvalla villalangalla
ja muodoltaan suorakaiteisemmassa neuleessa single-neulos on sen sijaan sekoitelangasta, joka
ei kutstu. Tämä vaikut neuleen lopullisen muotoon.
Neuleiden, jotka oli tehty huovutuskoneella, tekstuurista näkyi, etä ne olivat olleet mekaanisen
liikkeen vaikutuksessa. Vaikka lämpötla olikin osalla neuleista vain +43°C ja pesuaika viisi
minuuta, tekstilin pintaan oli noussut villakarvoja. Kovempaan rasitukseen joutuneet neuleet
olivat muokkautuneet reilust: koko oli pienentynyt ja sik-sak -kuviota oli lähes mahdotonta
erotaa. Villan huopumisen kannalta suurin muutos tapahtui +65°C:ssa 20 minuutssa, muta
huovutumista oli nähtävissä jo +43°C 20 minuutn pesussa näyteessä, jossa oli villalangalla
lankajuoksut ja sik-sak -kuvio. Huovutumiseen vaikutaa varmast myös se, kuinka paljon
muuta pyykkiä koneessa on. Itse pesin neuleet jokainen omassa pesupussissa ja yksi
puuvillapyyhe koneessa. Neuleet, joihin ei kohdistunut mekaanista liiketä (höyrytetyt ja kylmäkuuma -pestyt), eivät tetenkään huovutuneet, vaikka niiden viimeistyksissä käytetinkin
lämpöä ja kosteuta.
Höyrytyksen vaikutus kirjoneuleiden suoruuteen oli huomatava. Käsitelemätön kirjoneule
rullautui kasaan, muta höyrytyksen jälkeen neule oli suora. Höyrytys vaikut myös +65°C 20
minuutn pesuun: höyrytämätömien näyteiden reunat huovutuivat pesussa rullalle, muta
kun tein saman pesun höyrytetyillä neuleille, neuleet olivat paljon suorempia ja tasaisemmin
huovutuneita/kutstuneita.
Tutkimustani voisi lähteä tutkimaan edelleen esimerkiksi neulomalla neuleet
suurempineulaisella neulekoneella ja paksummalla langalla. Olisi mielenkiintoista yhdistää
lyhyitä ja pitkiä lankajuoksuja kirjoneuleessa, ja luoda niiden avulla kolmiuloiteista tekstuuria.
Varsinkin kirjoneuleiden nurjapuoli, ja sinne sytntyvät lankajuoksut kiinnostavat minua. Myös
saippuan lisääminen tutkimukseen, pesujen lämpötlan nostaminen ja pesuaikojen
pidentäminen tuotaisivat varmast mielenkiintoisia tuloksia.
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