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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkin, kuinka ylikierteinen villalanka käyttäytyy ohuissa neuleissa ja voisiko joustoa ja palautuvuutta 

vaativissa tuotteissa kyseisellä langalla korvata elastaanin, joka hankaloittaa tekstiilien kierrätystä. 

 

Tein tutkimukseen 26 tilkkua, joissa testasin systemaattisesti ylikierteisen villan vaikutusta 

neuleeseen kahdella eri neulerakenteella ja viidellä eri materiaalilla. Koska olen kiinnostunut 

alusvaatteista, halusin käyttää mahdollisimman ohuita lankoja sekä neulekonetta, jossa on 

pienimmät neulat. Lopuksi pesin tilkut pesukoneessa hienopesuohjelmalla, jolloin ylikierteisen villan 

antama vaikutus on pysyvä. 

Käyttämistäni neulerakenteista toiseen, singleneulokseen, tuli voimakkaampi efekti kuin toiseen 2x1 

ribiin, johon ylikierteinen villalanka ei juuri näyttänyt vaikuttavan. Singlerakenteessa ylikierteinen villa 

alkoi selkeästi vetää neuletta kierteen suuntaan.  

 

Ylikierteinen villa ei vielä tämän tutkimuksen perusteella sovellu elastaanin korvaajaksi. Koska 

käyttämäni ylikierteinen villa oli Z-kierrettä, voisi sen aiheuttamaa venyvyyttä mahdollisesti korjata 

käyttämällä neuleessa myös S-kierteistä ylikierrettyä villaa. Olisi myös mielenkiintoista testata kuinka 

pitkä on ylikierteisen villan antama jousto ja palautuvuus oikeassa tuotteessa, joka myös antaisi 

enemmän tietoa elastaanin korvaamiseen. 
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1. JOHDANTO 

 

Halusin tietää, kuinka ylikierteinen villa käyttäytyy neuleessa ja voisiko sillä mahdollisesti korvata 

elastaanin. Oman tutkimukseni pohjana käytin Ia Kähkösen tutkimusta Kierteen merkitys, jossa on 

tutkittu S- ja Z-suuntaan ylikierteisen villan käyttöä kudelankana ja sen vaikutusta kankaan 

ulkonäköön, tuntuun ja mm. joustoon villaloimella erilaisilla sidoksilla.  Kähkönen on omassa 

tutkimuksessaan perustellut materiaalin rajaamista villaan sen ominaisuuksilla: villa on kihara kuitu, 

jonka takia se on taipuisa ja siinä on luonnollinen jousto. Villa ei kestä korkeita lämpötiloja eikä 

linkousta, joka aiheuttaa huopumista, mutta materiaali on likaa hylkivä ja itse puhdistuva.1 Tämän ja 

tutkimustulosten perusteella rajasin omassa tutkimuksessani ylikierteisen langan materiaalin myös 

villaan ja kierteen Z-suuntaiseksi mahdollisimman selkeiden tulosten saavuttamiseksi.  

 

Oman kiinnostuksen kohteeni alusvaatteiden takia valitsin neuleessa käytettäviksi rakenteiksi yhden 

tason singleneuloksen sekä kahden tason 2x1 ribin. Tein näytteitä käyttäen silkkiä, villaa, puuvillaa ja 

pellavaa sekä lisäten neulokseen yhden ja kaksi ylikierteistä villalankaa. Tein myös pelkällä 

ylikierteisellä villalla näytteet, joissa käytin joko kahta tai kolmea ylikierteistä lankaa.  

 

Tutkiessani ylikierteistä villaa neuloksissa, joita voisi käyttää alusvaatteissa, pitäisi neulosta pystyä 

pesemään. Tämän takia tein tilkuille viimeistyspesun pesukoneessa, jossa langat joutuvat 

mekaaniseen hankaukseen. Villa on herkkä hankaamiselle ja sen johdosta se saattaa alkaa vanuta. 

Olen myös ymmärtänyt, että toisin kuin höyrytys, pesu antaa pysyvän vaikutuksen ylikierteiseen 

villaan.  

  

                                                      

1 Kähkönen, I. (2016) 4, 7 
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2. LANGAT 

 

Halusin toteuttaa tutkimuksen käyttämällä lankoja, jotka ovat valmistettu yhdestä materiaalista. 

Pyrin neulomaan langoilla, jotka olisivat mahdollisimman saman paksuisia. Seuraavassa esittelen 

käyttämäni materiaalit alusvaatteisiin vaikuttavien ominaisuuksien osalta. Kaikki valitsemani 

materiaalit ovat luonnonkuituja, joten ne ovat uusiutuvia ja biologisesti hajoavia. 

Materiaaliesittelyissä käytetty Nm-luku tarkoittaa kuinka monta kilometriä on yhdessä 

kilogrammassa lankaa. Luvun perässä oleva / tai x kertoo langan kehräystavasta. 

 

2.1. SILKKI 

 

Silkki kuuluu proteiinikuituihin ja sitä kehrätään mulperipuutoukan kokondeista. Näytteissä 

käyttämäni silkki on 100% ja sen Nm 30. Silkin vetolujuus ja elastisuus on keskinkertainen ja villaan 

verrattuna se on lujempi, mutta vähemmän joustava materiaali. Silkillä on myös hyvä 

lämmöneristyskyky, lianhylkimiskyky, kaunis kiilto ja se on pehmeä. Silkillä on myös erittäin hyvä 

kosteuden imukyky (jopa 30% sen kuivapainosta), mutta sen hienkesto on heikko.2 Silkkiä käytetään 

jonkin verran aluskerrastoissa. Sen antaman liukkauden ansiosta saadaan päällysvaate laskeutumaan  

kauniisti. 

 

Tein tutkimuksessa kuusi näytettä, joissa käytin silkkiä. Kolme singleneuloksella ja kolme 2x1 

ribneuloksella käyttäen pelkkää silkkilankaa, silkki- ja yhtä ylikierteistä villalankaa sekä silkki- ja kahta 

ylikierteistä villalankaa. 

 

2.2. VILLA 

 

Villa on myös proteiinikuitu ja sitä saadaan kehräämällä lampaan villasta saatavia kuituja. Villa on 

eniten tuotettu eläinkuitu. Käyttämäni villalanka on 100% ja sen Nm-luku on 90/2 eli kyseinen 

villalanka on kehrätty kahdesta langasta. Villan vetolujuus on huono, puolet puuvillan vetolujuudesta, 

ja sen elastisuus on keskinkertainen.  Villa lämmittää, se imee hyvin kosteutta ja on pehmeä. Se myös 

                                                      

2 Markula, R. (1999) 79-81 
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kestää hyvin taivutusta ja on muovautuva ja hylkii likaa. Toisaalta se vanuu helposti ja nyppyyntyy 

eikä kuidussa ole kiiltoa.3 Villaa käytetään paljon esimerkiksi lämpökerrastoissa. 

 

Neuloin tutkimukseen kuusi näytettä, joissa käytin villaa. Kolme single- ja kolme 2x1 ribneuloksella 

käyttäen pelkkää villalankaa, villaa ja yhtä ylikierteistä villalankaa sekä villaa ja kahta ylikierteistä 

villalankaa. 

 

2.3. PUUVILLA 

 

Puuvilla on yleisin käytetty selluloosakuitu tekstiiliteollisuudessa ja toiseksi käytetyin tekstiilikuitu 

polyesterin jälkeen. Tutkimuksessa käyttämäni puuvilla on 100 % ja sen paksuus on Nm 65/2. 

Puuvillan vetolujuus on keskinkertainen, ja sitä voidaan lisätä kosteudella ja erilaisilla jälkikäsittelyillä. 

Käyttämäni puuvillalanka on merseroitu, eli se on käsitelty kemiallisesti parantaen langan kiiltoa, 

lujuutta ja värinottokykyä. Puuvillaan elastisuus on erittäin huono, mutta siihen voi vaikuttaa 

esimerkiksi joustavalla sidosrakenteella.4 Puuvilla on helposti pestävä, miellyttävän tuntuinen, 

hengittävä, mutta se kutistuu pesussa ja likaantuu herkästi. Se on myös huono lämmöneristäjä.5 

Puuvilla on todella yleinen alusvaatteissa käytettävä materiaali. 

 

Tein kuusi näytettä, joissa käytin puuvillaa. Kolme singleneuloksella ja kolme 2x1 ribneuloksella 

käyttäen pelkkää yhtä puuvillalankaa, yhtä puuvilla- ja ylikierteistä villalankaa sekä yhtä puuvilla- ja 

kahta ylikierteistä villalankaa. 

 

2.4. PELLAVA 

 

Pellava on yksi vanhimpia tekstiileihin käytettäviä materiaaleja. Tilkuissa käyttämäni pellava on 100 

% ja langan Nm-luku on 48/1. Pellavan vetolujuus on korkea voimistuen kosteuden vaikutuksesta. 

Pellavan elastisuus on erittäin huono ja tunnetusti pellavavaatteet rypistyvät helposti. 6 Pellava ei 

                                                      

3 Markula, R. (1999) 73 

4 Räisänen, R. et al. (2017) 31 

5 Markula, R. (1999) 51 

6 Räisänen, R. et al. (2017) 39 
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likaannu helposti ja puhdistuu vaivatta. Siinä on miellyttävä tuntu ja kaunis kiilto, mutta kuitu on 

herkästi rypistyvä ja sen taivutuslujuus on heikko.7 Pellavaa ei tietääkseni käytetä alusvaatteissa. 

Halusin kuitenkin ottaa kyseisen kuidun mukaan, koska se on ainut selluloosakuitu, jonka kasvatus on 

mahdollista Suomessa. Sillä on myös samankaltaisia ominaisuuksia kuin ekologisemmissa 

selluloosakuiduissa hampussa ja esimerkiksi nokkosessa. 

 

Tutkimuksessa on neljä näytettä, joissa olen käyttänyt pellavaa. Kaksi singleneuloksella ja kaksi 2x1 

ribneuloksella yhdestä pellavalangasta ja yhdestä ylikierteisestä villasta sekä yhdestä pellava- ja 

kahdesta ylikierteisestä villalangasta. Tein pellavasta näytteitä vain käyttäen kahta lankaa, koska 

pelkkä pellavalanka ei kestänyt neulomista vaan katkesi helposti. 

 

2.5. YLIKIERTEINEN VILLA 

 

Ylikierteisessä villassa on materiaalin saman ominaisuudet kuin normaalikierteisessä villassa, mutta 

sen kierrettä on lisätty yli optimaalimäärän, jolloin lankaan syntyy epätasapaino. Epätasapainoinen 

ylikierteinen lanka kietoutuu itsensä ympärille, kihartuu ja käyttäytyy hallitsemattomasti yrittäessään 

vapauttaa ylimääräisen kierteen aiheuttamaa rasitusta.8 Tein muutaman näytteen käyttäen 

pelkästään ylikierteistä 100% villaa, jota minulla oli kolmea erilaista. Valkoisen ylikierteisen villan Nm 

on 27,5/1, musta ja oranssi ovat Nm on 30/1. Kaikkien kolmen langan kierre on Z. 

 

Käytin jokaisessa näytteessä joko yhtä (valkoinen Nm 27,5/1) tai kahta (valkoinen Nm 27,5/1 ja musta 

30/1) ylikierteistä villalankaa toisen materiaalin kanssa. Tein myös neljä näytettä käyttäen pelkkää 

ylikierteistä villalankaa. Kaksi singleneuloksella ja kaksi 2x1 ribneuloksella kahdella (valkoinen Nm 

27,5/1 ja musta 30/1) sekä kolmella (valkoinen Nm 27,5/1 sekä musta ja oranssi Nm 30/1) 

ylikierteisestä villalangalla. Ylikierteinen villa katkesi myös helposti neuloessa yhdellä langalla, minkä 

vuoksi käytin näytteissä vähintään kahta lankaa.  

 

  

                                                      

7 Markula, R. (1999) 59 

8 Kähkönen, I. (2016) 5 
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3. NEULOMINEN 

 

Neuloin näytteet 12GG Dubied-neulekoneella. Kyseistä koulullamme olevaa konetta käytetään 

tiheimpien rakenteiden saamiseen ohuimmilla langoilla. Kummatkin tutkimukseni neulerakenteet 

ovat kudeneuloksia, toinen kahden tason 2x1 rib ja toinen yhden tason singleneulos. Valitsin kyseiset 

perusneulokset, koska huomasin omissa alusvaatteissani käytettävän niitä. Valitsemani rakenteet 

ovat myös ohuita, hyvin joustavia ja palautuvia. 

Kudottuihin kankaisiin verrattuna neuleet ovat lämpimiä, koska rakenteeseen jääviä ilmataskuja on 

enemmän. Neule on myös joustava ja muuttaa muotoaan helposti. Rakenteen ansiosta neule venyy 

silmukkarivin vaakasuuntaan enemmän kuin silmukkavaon pystysuuntaan. Neulos pysyy sileänä 

kudottua kangasta helpommin, mutta nyppyyntyy helpommin kuidun päiden noustessa pystyyn ja 

kiertyessä sykerölle. Kudottuun kankaaseen verrattuna neule purkautuu helpommin ja siihen tulee 

helposti silmäpakoja.9 

 

Neulekoneella saatava tulos on paljon tasaisempi kuin käsin neulotussa, joten tutkimuksessa saatavia 

tuloksia pystyy toistamaan. Koska näytteissä käyttämäni langat olivat eri materiaalia, eri paksuisia ja 

niitä oli eri määrä, piti silmukan kokoa vaihtaa kulloinkin työn alla olevan tilkun mukaan.  

Huomasin tilkkuja tehdessäni, että samankokoista silmukkaa ei voinut toistaa eri neulerakenteissa ja 

singlessä silmukan koko piti olla suurempi. Lisätessäni toista ja kolmatta lankaa pistin myös merkille, 

että sain neuleeseen sopivan tiheyden kasvattamalla silmukkakokoa aina kahdella yksiköllä yhtä 

lankaa kohti. Tämä päti molemmissa neulerakenteissa. 

 

  

                                                      

9 Räisänen, R. et al. (2017) 154 
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3.1. 2x1 RIBNEULOS 

 

Ribneulos on kahden tason hyvin joustava neulerakenne, jossa oikeat ja nurjat silmukat 

vuorottelevat. Sitä käytetään paljon esimerkiksi päänteissä ja hihansuissa, mutta myös muissa 

vartalonmyötäisissä joustoa vaativissa tuotteissa. Ribneulos on lämmin, koska se on tehty kahdella 

tasolla.10 

 

Tutkimuksessa käytin 2x1 ribneulosta, jossa kaksi silmukkaa muodostuu vuoroin etu- vuoroin 

takatasolle. Neuloessa poistetaan joka kolmas neula työstä ja asetetaan tasot lomittain, että kaksi 

vierekkäistä neulaa nousee vuorotellen kummaltakin tasolta. Alapuolella rakennekuva 2x1 ribistä. 

 

Kuva 1. 2x1 ribneulos 

 

3.2. SINGLENEULOS 

 

Singleneulos on yhden tason kevyt ja ohuin kudeneulos, jossa selkeästi erottuu oikea ja nurja puoli. 

Se joustaa paremmin vaaka- kuin pystysuunnassa ja on useimmin käytetty neulerakenne. 

Singleneulos rullaantuu helposti reunoista, toisin kuin kahden tason neulokset. Alapuolella 

singleneuleen rakennekuva. 

 

Kuva 2. Singleneulos 

 

Pysyvän vaikutuksen saamiseksi tein näytteille pesuviimeistyksen pesemällä ne 30°c 

käsinpesuohjelmalla ilman pesuainetta. Pesuohjelma kesti 20 minuuttia. 

 

  

                                                      

10 Räisänen, R. et al. (2017) 159 
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4. TULOKSET 

 

Ribneuleissa en huomannut silmin havaittavaa muutosta, mutta ylikierteistä villaa käyttämissäni 

singlenäytteissä tilkut venyivät selkeästi kierteen suuntaan.  

 

4.1. TULOKSET 2x1 RIBNEULEESSA 

 

Ribneuleissa ylikierteisen villan vaikutusta ei juurikaan huomannut. Viimeistyspesun vaikutuksesta 

ainoastaan tilkkujen pinta tuli tasaisemmaksi. 

 

 ENNEN VIIMEISTYSPESUA VIIMEISTYSPESUN JÄLKEEN 

SILKKI 

SILMUKKAKOKO: 8  

 

  

SILKKI JA YKSI 

YLIKIERTEINEN VILLA 

SILMUKKAKOKO: 10 
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SILKKI JA KAKSI 

YLIKIERTEISTÄ VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 12 

 

  

VILLA 

SILMUKKAKOKO: 7,5 

 

  

VILLA JA YKSI 

YLIKIERTEINEN VILLA 

SILMUKKAKOKO: 9,5 
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VILLA JA KAKSI 

YLIKIERTEISTÄ VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 11,5 

  

PUUVILLA  

SILMUKKAKOKO: 7 

 

  

PUUVILLA JA YKSI 

YLIKIERTEINEN VILLA 

SILMUKKAKOKO: 9 
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PUUVILLA JA KAKSI 

YLIKIERTEISTÄ VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 11 

 

  

PELLAVA JA YKSI 

YLIKIERTEINEN VILLA 

SILMUKKAKOKO: 10 

 

  

PELLAVA JA KAKSI 

YLIKIERTEISTÄ VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 12 
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KAKSI YLIKIERTEISTÄ 

VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 10 

 

  

KOLME YLIKIERTEISTÄ 

VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 12 

 

  

Taulukko 1. 2x1 ribneulokset ennen ja jälkeen viimeistyspesun. 
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4.2. TULOKSET SINGLENEULEESSA 

 

Singleneuloksessa ylikierteisen villan vaikutus on helposti havaittavissa voimakkaana vääntymisenä 

kierteen suuntaan.  

 

 ENNEN VIIMEISTYSPESUA VIIMEISTYSPESUN JÄLKEEN 

SILKKI 

SILMUKKAKOKO: 9,5 

 

  

SILKKI JA YKSI 

YLIKIERTEINEN VILLA 

SILMUKKAKOKO: 11,5 

 

  

SILKKI JA KAKSI 

YLIKIERTEISTÄ VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 13,5 

 

  



 16 

VILLA 

SILMUKKAKOKO: 9 

 

  

VILLA JA YKSI 

YLIKIERTEINEN VILLA 

SILMUKKAKOKO: 11 

 

  

VILLA JA KAKSI 

YLIKIERTEISTÄ VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 13 
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PUUVILLA 

SILMUKKAKOKO: 9  

 

  

PUUVILLA JA YKSI 

YLIKIERTEINEN VILLA 

SILMUKKAKOKO: 11 

 

  

PUUVILLA JA KAKSI 

YIKIERTEISTÄ VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 13 
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PELLAVA JA YKSI 

YLIKIERTEINEN VILLA 

SILMUKKAKOKO: 11 

 

  

PELLAVA JA KAKSI 

YLIKIERTEISTÄ VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 13 

 

  

KAKSI YLIKIERTEISTÄ 

VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 11,5 
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KOLME YLIKIERTEISTÄ 

VILLAA 

SILMUKKAKOKO: 13 

 

  

Taulukko 2. Singleneulokset ennen ja jälkeen viimeistyspesun. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tekemässäni tutkimuksessa en saanut vastausta elastaanin korvaamiseen ylikierteisellä villalla. 

Huomasin kuitenkin ylikierteisen langan antavan neuleelle mielenkiintoisen pinnan. Singleneuleet, 

joissa oli käytetty ylikierteistä villaa, alkoivat viimeistyspesun jälkeen vetää kierteen suuntaan. Jätin 

pellavasta ja ylikierteisestä villasta neulotut singlenäytteet tietoisesti saumuroimatta niitä erillisiksi 

tilkuiksi ja huomasin viimeistyspesun jälkeen neuloksen, jossa on kaksi ylikierteistä villaa menevän 

enemmän kasaan ja vetävän voimakkaammin kierteen suuntaan kuin neuloksen, jossa pellavan 

kanssa oli käytetty vain yhtä ylikierteistä villalankaa. 

 

Ribneuleen ja singlen ulkonäön eron viimeistyspesun jälkeen uskon johtuvan osaksi neuleiden 

rakenteesta. Kahden tason ribneuloksessa ylikierteinen lanka pujottelee etu- ja takatasojen välissä, 

jolloin eri puolet vetävät neuletta eri suuntiin, toisin kuin yhden tason neuleessa, jossa vetoa 

tapahtuu vain yhteen suuntaan.  

 

Neuloin myös singleneuleet suuremmalla silmukalla kuin vastaavat ribneuleet, mikä varmasti on 

vaikuttanut lopputukseen. Suuremmalla silmukalla ylikierteisellä villalla on selkeästi enemmän tilaa 

vapautua kuin pienemmällä silmukalla, mikä oli havaittavissa myös Kähkösen tutkimuksessa, jossa 

pisimmät kudenastat antoivan kaikista ilmavimman lopputuloksen.  

 

Eri materiaalit eivät näyttäneet vaikuttavan ylikierteisen villan käyttäytymiseen, eikä ylikierteinen tai 

normaalikierteinen villa vaikuttanut vanuvan pesuviimeistyksessä. Tilkut, joissa oli käytetty 

pelkästään ylikierteistä villaa, olivat viimeistyspesussa saaneet hieman voimakkaamman kierteen, 

mutta muuten materiaalista johtuvat erot lopputuloksissa näyttivät ylikierteistä villaa käytettäessä 

olevan samanlaiset. 
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