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Metsästysasusteet ovat saaneet vaikutteita kolmesta eri tyylistä,
jotka ovat peräisin 1800-luvulta Englannista, Saksasta ja Välimeren
maista, etenkin Italiasta.
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mikuun loppuun. Vuosittain yhä
useampi rivimetsästäjäkin valmis-
tautuu fasaanijahtiin pukeutumal-
la va nhaa perinnettä kunnioitta-
en polvihousuihin ja tweedasuun.

Vanhin tweedkangasmalli Der-
by on peräisin 1700-luvulta ja se
on alunperin tehty väreiltään eri
maastoihin sopivaksi.

Perinteiseen metsästysvaate-
tukseen ovat kuuluneet loden-
päällystakki, tweed-pikkutakki ja -
liivi, puuvillainen kauluspaita sekä
huivi taikka solmio. Jalassa on pi-
detty molski- tai samettipolvihou-
suja, joita kutsutaan knikkereiksi.

Polvihousut ovat lähtöisin alp-
pimaista, joissa korkeuserot ovat
suuret ja ylämäkiä kuljettaessa
knikkerit ovat olleet käytännölliset.
Niissä on miellyttävä kävellä, kos-
ka lahkeet eivät haittaa kulkemis-
ta eivätkä housut kiristä polvea.

� Fasaanin metsästys on lähtöisin
etenkin Englannin yläluokkien pii-
ristä. Se oli pelkästään herrojen
etuoikeutta ja huvia,sillä vain kar-
tanonväellä oli metsästysoikeus.

Ja edelleenkin metsästystilai-
suuksiin suhtaudutaan Euroopas-
sa suurella kunnioituksella ja met-
sästysasun valinta on ehdotto-
masti yksi osa kokonaisuutta. Ar-
vostus isäntiä ja tilaisuutta koh-
taan mitataan sillä, miten hyvin ja
laadukkaasti vieraat pukeutuvat.
Usein metsästystapahtumaan tul-
laan koko perheen voimin ja niin
lapset kuin vaimotkin pukeutuvat
asianmukaisesti,vaikka eivät met-
sälle lähtisikään.

Fasaanin metsästys alkoi meillä
Suomessa 1900-luvun alussa, kun
Karl Fazer toi fasaaneita ja rusa-
koita maahan. Nykyään fasaania
saa metsästää syyskuun alusta hel-

� Englannissa käytetään 
paljon hattuja metsästyksessä
ja tyyli on tulossa vahvasti
myös pohjoismaihin.

� Naisten käyttämät lierihatut
ovat hyvin suosittuja metsällä,
ne ovat peräisin Saksasta.

� Näkyvä 
metsästysliivi 
on monessa 
metsästyksessä
tarpeellinen ja
turvallinen.

� Panoslaukut
tulee olla jäyk-
kää materiaalia,
että niistä saa
hyvin otettua
panoksia.

� Metsästys-
tapahtumien 
jälkipuinti sekä
aseen puhdistus
kuuluvat oleelli-
sesti jahdin jäl-
keiseen iltaan.



35E R Ä P U K E U T U J A N  O P A S E R Ä  1 0 – 2 0 0 6

Naisten niksit

Yhä useampi nainenkin on löytä-
nyt metsästyksen omaksi lajik-
seen. Ja miksipä ei olisi, kun Suo-
messakin alkaa olla tarjolla naisil-
le suunniteltuja erikoisasuja.

Naisten hienostuneessa ja tyy-
likkäässä eräpukeutumisessa on
kuitenkin omat niksinsä. Esimer-
kiksi nainen pukeutuu mieluum-
min koreaan saksalaiseen lierihat-
tuun, kun taas mies pistää pää-
hänsä englantilaisen lippahatun.

Naisten fasaanin metsästys-
asuihin liittyy monta muutakin
mielenkiintoista yksityiskohtaa.
Knikkereiden käyttö saappaiden
kanssa on erityisen käytännöllis-
tä, koska silloin ei tarvitse ahtaa
lahkeita saappaan varren sisään.
Pitkät lämpimät polvisukat kuu-
luvat tietysti kuvaan mukaan.

Polvihousun ja sukan päälle ki-
ristettävillä nauhoilla on ollut oma
tarkoituksensa. Ennen ne pitivät
sukkia ylhäällä, kun ei osattu vie-
lä tehdä resoreita,mutta niiden eri
väreillä osoitettiin, minkä tason
metsästäjä on kyseessä. Lisäksi
nauhan väri kertoi skotlantilaisten
kilttikankaiden tavoin,mihin klaa-
niin metsästäjä kuului

Naisten tulee sonnustautua lin-
tujahdissa lintuaiheisella huivilla
ja miesten solmiolla.Huivia tai sol-
miota koristavalla sorsan,fasaanin
tai peltopyyn kuvalla osoitetaan,
mitä lintua lähdetään pyytämään.

Kaikki parhaat naisten käsilau-
kut ja niiden mallit ovat alkujaan
lähtöisin perinteisistä nahkaisista
tai villakankaisista metsästys- tai
kalastuslaukuista.

Aseena fasaanijahdissa käyte-
tään yleensä rinnakkaispiippuisia,
taittuvia haulikoita.Aikoinaan kar-
tanonherroilla oli mukanaan la-
taaja, joskus kaksikin, joiden teh-
tävänä oli kantaa ja ladata aseet,
jotta ampuja pääsi keskittymään
ampumiseen.

Nykyisin aseet ovat moni-
puolistuneet, lataajia ei enää tar-
vita ja naisten osuus metsästyk-
sessä lisääntynyt. Samalla nykyai-
kaiset, käytännölliset kalvoasut
ovat olleet syrjäyttämässä met-
sästyspukeutumisen perinteitä.

Mutta mikään ei estä pukeutu-
masta edelleenkin tyylikkäästi
vanhoja perinteitä kunnioittaen
ainakin jahtipäivän päättävälle il-
lalliselle.

Kuvauspaikka: Vanha 
viilatehdas/Kuninkaan Lohet

Asut: Halti, Kapteenska – Country
House, Schröder

� Metsästysmajalla 
takkatulen lämmössä on
mukavaa kerrata päivän
tapahtumia.

� Nahkaiset puolivarsi-
kengät ovat tyylikkäät 
ja asianmukaiset 
metsästykseen ja 
fasaanipäivällisille.

� Päivällisille asuun 
sopivat nahkaiset pikku-
kengät.


