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Ruotsissa leviää kinnasneulainnostus
 � Ruotsissa käsityö- ja historiaharrastajat ovat innostuneet liki kadonneesta kinnasneulatekniikasta. 

TAINA SAARINEN

KÄSITYÖT Nuoripari Carl Gus-
taf ja Silvian sai Sorundan kotite-
ollisuusyhdistykseltä ruotsalaise-
na perinnelahjana neulakintaat ja 
niin saivat prinsessa Victoria ja 
Danielkin. Gerd Härnvall neuloi 
ja kintaat luovutettiin linnassa.

– Ja sain neuloa kinnasparin 
heidän esikoiselleenkin, Härnvall 
kertoo. Hän on konkari, tehnyt 
kinnasneulatöitä 15 vuotta: sor-
mikkaita, kintaita ja myssyjä. Hän 
myös ohjaa kinnasneulakurssin 
joka syksy ja kevät.

Neulakintaat mielletään karja-
laisiksi, kuten onkin. Tämä käsi-
työtekniikka, kymmensenttisellä 
neulalla pujotellen, on myös koko 
ihmiskunnan yhteistä perinnettä. 
Vanhimpia perustaitoja, neulos 
erittäin kestävä ja tulos lämmin. 
Väistynyt, mutta ollut kiinnostuk-
sen kohteena jo toistakymmentä 
vuotta Ruotsissa ja Norjassa.

Ruotsissa neulakinnastekniik-
ka – ´nålbindning´, neulalla sito-
minen – oli 1800-luvun alussa jo 
lähes kadonnut. Kirjotut juhlakin-
taat säilyivät, eikä ihme: runsaat 
ja värikkäät orvokit, ruusut, pik-
kuliljat ja lemmikit tuovat mieleen 
Carl Larssonin ja kansallispuvut. 
Ruotsin vanhin säilynyt neula-
kinnaskäsine on 1100-luvulta ja 
löydetty Göteborgin läheltä Lö-
dösestä.

– Neulaamisen suosio kasvaa 
Ruotsissa, sanoo Lödosen museon 
ohjelmatuottaja Liselotte Öhring. 
Öhring on vetänyt jo vuosia muse-
on neulakinnaskursseja, samoin 
neulakinnaskahvilaa, jossa 
kokoonnutaan vaihtamaan 
ideoita ja auttamaan toinen 
toistaan.

Agneta Södersten oppi 
tekniikan jo 70-luvulla 
Uppsalan kansantans-
sijoissa, jotka järjestivät 
vanhojen käsityötekniikoiden 
kursseja. Nyt eläkkeelle jäätyä 
kiinnostus heräsi Upplannin kin-
taita esittelevän kirjan myötä. Hän 
myy myssyjä ja kintaita tapahtu-
missa, ja on ollut järjestämässä 
neulontakokeiluiltaa Enköpingis-
sä.

– Paikalliselle museolle kokei-
lijoita tuli peräti 23.

VIIKINKI- ja keskiaikatapah-
tumat järjestävät kursseja. Käsi-
työihmiset haluavat oppia uutta 
ja muinaisharrastajat valmistavat 
aikakausiasuja.

Ystävät opettivat Danielle Bå-
genholmin keskiaikaviikolla kin-
nasneulonnan saloihin, mutta 
into syttyi käsityöristeilyllä 
Tallinnaan. Istuttiin hy-
tissä ja neulattiin, oli 
”supermukavaa”. Tu-
loksena on ollut myssy-
jä, ranteidenlämmittimiä, 
kintaita ja lapsen paita. 

Bågen-
holm käy 
kinnasneula-
ryhmässä, joka 
kokoontuu 20 kertaa vuo-
dessa.

Anneli Hendriksson 
kertoo olevansa ihastu-
nut erityisesti vanhojen 
käsitöihin. Hän myy 
neulakinnastuot-
teita his-
to-

riallisilla markkinoilla: myssyistä 
tötteröhatuihin, sukista pitkiin 
alushousuihin ja ranteidenlämmit-
timistä koiran takkeihin.

Bibbi Bengtsson oppi kinnas-
neulonnan peruskoulun valinnais-
aineena.

– Meillä on täällä Pohjois-
Värmlannissa oma tekniikka. 

Olen tehnyt monet parit 
maailmakuuluja Dalby-
kintaita.

Stina Graytä ohja-
sivat käytännön syyt. 
Opiskellessaan mm. 
käsitöitä kansankorkea-

koulussa Taalainmaal-
la hän kuuli ensi kertaa 

neulaamisesta. 
Hän ja ”jäi 

kiinni” heti, 
koska kou-

lussa ulkoil-
tiin paljon.

– Neulattu 
myssy on usko-

mattoman läm-
min, paras mitä 
talvisella ka-
nootti- tai hiih-
toretkellä voi 
olla.

YOUTUBE-
VIDEOT ovat 

oiva opin kanava. 
Carina Larsson opetteli 

neulomaan niiden avulla. Moderni 

ja muinainen kohtaavat: kiinnos-
tus lähti viikinkiharrastuksesta. 
Kintaiden jälkeen hän on kokeillut 
mm. silkkilankaa.

Neulallaneuloja syysmarkki-
noilla teki Arne Nilssoniin vaiku-
tuksen kuusi vuotta sitten. Vaimo 
osti neulan,  Nilsson teki itse sa-
manlaisen, etsi ohjeet netistä ja 
ryhtyi hommiin. Hän neulaa mys-
syjä, kintaita, sukkia ja boleroja.

– Tätä juuttuu tekemään hel-
posti kiinni kahdeksikin tunniksi. 

Oman isoäidin neulomat kin-
taat olivat mainiot, kertoo Lis-
elotte Bergsten. Ne pysyivät läm-
piminä, vaikka kastuivat lumessa 
leikkiessä. Samoin Louise Strömin 
lasten mukaan kinnasneulakintaat 
ovat olleet ”världens bästa vantar”, 
maailman parhaat – täydellisen 
tuntuiset kädessä ja aina lämpimät.

Kysyin harrastuksesta ruotsa-
laisessa kinnasneula-facebook-
ryhmässä. Sain 40 innostunutta 
vastausta. Ryhmäläiset kertovat 
neuloneensa kaikkea maan ja tai-
vaan välillä: säärystimiä, kaula-
huiveja, saaleja, tyynynpäällisiä, 
satulasuojia, liivejä itselle ja koi-
ralle, vilttejä, istuinalusia, sukkia 
ja tossuja, kasseja ja kännykkä-
pusseja, solmio ja mamelukitkin. 
Maria Lind Heel on tehnyt Poke-
monin.

KARJALAISET mummot opet-
tivat lapsenlapselle. Ruotsalais-
vastaajista vain muutaman isoäiti 
tai isoisoäiti oli neulonut kin-

nasneulalla, muille tekniikka oli 
entuudestaan vieras. Eräs toteaa: 
”Todennäköisesti pari sukupolvea 
sitten kaikki ovat osanneet, koska 
se on ollut niin yleistä”.

Per Runbergin taito on peräisin 
äidiltä. Mistä skoonelainen äiti oli 
oppinut, sitä hän ei tiedä.

– Rakastan villaa ja tarvitsin 
paidan. Kukaan ei sellaista neulo-
nut, joten suunnittelin ja neuloin 
itse.

Eja Einarsdotterin sanoin: ”Pi-
dän vanhoista tekniikoista, enkä 
halua että ne painuvat unohduk-
siin”. Yhdessä iloisella ideoinnilla 
tekeminen kannustaa. 

Kotiteollisuuden kaltaisen 
järjestelmällisen tilausneulon-
nan ansiosta neulaaminen säilyi 
Vättern-järven lounaispuolella, 
Boråsin alueella, joka on Ruotsin 
historiassa tunnettu tekstiiliteolli-
suudesta. Tekniikka oli 1800-lu-
vun puolivälissä jo unohtumassa, 
kun kauppias Anders Hahnsson 
värväsi neulojia käyttäjien tarpei-
siin pohjoisessa. Miehet, naiset, 
lapset, kaikki neuloivat. Tilaus-
kirjoista käy ilmi, että eräässäkin 
taloudessa tuotettiin 981 kinnaspa-
ria vuodessa. 

Lähde:
Kristina Risenfors: Syvantar - Hemin-
dustrin kring syvantar i Kinds härad 
1884–1893 (Karlstads universitet 
2006)
Katso myös sana- ja kuvahaulla ”nål-
bindning”..

Prinsessa Victoria ja tuleva puolisonsa Daniel saivat sorundalaisilta kuulut-
tajaislahjaksi perinteiset neulakintaat vuonna 2010. (kuva Gerd Härnvall)

 Prinsessaparin neulakintaat, tekijänä  Gerd Härnvall. Kirjailtuja kintaita 
tehdään Ruotsissa innokkaasti. (kuva Gerd Härnvall)

Viikinkiaikaharrastajat tekevät elävöittämistapahtumiensa vaatteet itse. 
Danielle Bågenholm neuloi pienelleen paidan.

 Lotta Franzén Södertäljesta on neulonut itselleen 
sukat.   (kuva Lotta Franzén)


