
SukellusLuola Oy

Suuntaa antava kokotaulukko:

käyttäjän pit.
S 155-162
S long 157-166
M 160-168

jalka M long 165-173
XS S M L XL XXL XXXL S 36-39 L 169-178

Rinnanymp. 82-90 90-98 98-106 106-114 114-122 122-130 130-138 M 39-42 L long 173-184
Vyötärö 66-74 74-82 82-90 90-100 100-110 110-120 120-130 L 42-44 XL 175-185
Lantio 90-98 98-106 106-114 114-122 122-130 130-138 138-146 XL 44-45 XL long 183-192
Jalan pit. x) 70-78 72-80 74-82 76-84 78-86 80-88 82-90 XXL 45-47 XXL 183-195

Weezle haalarimalli

Ohessa myös Woolpower Ullfrotté kokotaulukko, mitat cm.

x) "sisäsauma" eli jalan pituus haaruksista nilkkaluuhun.

Weezle 
Bootpack

Haalarimallisessa asussa pitää olla pitkä torso-
osa ja haarojen kuuluu roikkua perusasennossa 
seistessä! Muuten puku rajoittaa liikkeitä kun 
kädet eivät nouse. 
 
Huomaa että puku ei saa kiristää kainaloista ja 
haaruksista kun nostat kädet ylös, tai 
hartioista ja persuksista kun menet kyykkyyn. 
Jos kiristää, niin torso on liian lyhyt (jolloin sukel-
taessa esim. venttiileille yltäminen on tuskaista). 
Puku on turhan pitkä silloin jos em. asen-
noissakin on vielä ylimääräisiä laskoksia 
torsossa ja haarat roikkuu. 
 
Jos torso on liian lyhyt, vaikuttaa se yllättäen 
myös hihojen ja lahkeiden pituuteen; kun kyljistä 
ja kainaloista kiristää, vetää se myös hihoja ja 
lahkeita "lyhyemmäksi". 
Jos hihat ja lahkeet ovat hieman turhan lyhyet, 
saattaa asia korjaantua saman kokoista long 
-versiota sovitettaessa, vaikka longissa on vain 
pidempi selkä, ja hihat ja lahkeet ovat saman 
pituiset. 
 
Oikeaan kokovalintaan vaikuttaa henkilön 
pituuden lisäksi myös onko pitkä selkä tai pitkät 
jalat, tai onko kovin tikku tai pullukka. Pyöreämpi 
"täyttää" pukua eri tavalla ja se vaikuttaa leveyden 
lisäksi yllättäen myös puvun tarvittavaan 
pituuteen. 
 
Esim. 183cm hoikalle saattaa sopia L long, kun 
taas toinen saman pituinen kaveri tarvitsee XL:n 
ja kovin pitkäselkäinen kenties XL longin, ja 
lihavampi jopa XXL koon (vaikka XL long ja XXL 
saattaa olla sopiva  myös esim. 193cm 
hemmolle). 
 
Sovittamalla löytyy varmimmin oikea koko! 
Jonkinlainen kokotaulukko on sivun alhaalla. 
 
Toisaalta useimmat "virkistyssukeltajat" eivät 
kurkottele pulloventtiileille, eivätkä mopoile, 
ripustele stageja, työskentele reelin kanssa, tai 
suorita muitakaan vastaavia jumppaliikkeitä 
sukeltaessa, ja jalat saksipotkuttelee eikä tarvitse 
taipua sammakoimaan, jolloin puvun pituus ei ole 
niin kriittinen asia. 
 
"Tekniikkasukeltajalle" puvun riittävä pituus on 
tärkeä asia ettei suoritteet mene turhan 
hankalaksi ja raskaaksi sen vuoksi että aluspuku 
rajoitaa liikkeitä! 

Minkä kokoinen alusasu? 

Minä, 160cm rimpula, ja 
Weezle Extreme+ koko S. 
Tämähän näyttää ihan 
sopivalta? 

Entäpä S long? Puvun 
haarukset roikkuvat 
lähellä polvia… ei näytä 
kovin sopivalta? 

Mutta… kun nostan kädet ylös, 
kainaloista ja haaruksista kiristää! 
Sukeltaessa tämä rajoittaa 
liikkeitä ja esim. venttiileille 
yltäminen on tuskaista, samoin 
monet muutkin kurkottelut, reelin 
kanssa työskentely, mopolla 
ajaminen jne. 
 
Ja kyykkyasennossa 
persauksista, polvista ja hartioista 
kiristää... 

Mutta yllätys, kun nostan kädet 
ylös, puvun haarukset nousee 
jalkoväliin. 
Kyykkyasennossa ei kiristä 
mistään, selässä ei ole enää 
"ylimääräistä" pituutta tai 
laskoksia. Yllättäen myöskään 
polvista ei kiristä. 


