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Norlyn – 40 vuotta suomalaisen naisen näköinen ja kokoinen  
 

Norlyn on suomalainen sukkahousu- ja alusasumerkki, jolla on kotimaan 
markkinoilla vankka jalansija: Norlyn on ollut markkinajohtaja Suomen 
hienosukkamyynnissä jo vuosien ajan. Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä 
Norlyn on toteuttanut koko historiansa ajan innovatiivista tuotekehittelyä 
muotivirtauksilla ryhditettynä. Norlynin tuotteet ovat miellyttäneet 
suomalaista naista ja olleet hänen näköisensä sekä kokoisensa jo neljän 
vuosikymmenen ajan. 
 

Norlynin tarina alkaa sukkahousujen esiinmarssista 
Norlyn Oy:n yritystoiminta alkoi marraskuussa vuonna 1966 samaan aikaan kuin sukkahousut saapuivat 
suomalaisille markkinoille. Torniossa toimineen yrityksen tuotevalikoimaan kuului aluksi kreppisukkia sekä 
sukkahousuja. Norlyn pystyi vastaamaan kasvavaan sukkahousukysyntään menestyksekkäästi: jo vuoden 
kuluttua yrityksen perustamisesta Norlyn oli valmistanut 2,2 miljoonaa paria sukkahousuja. Vajaan kymmenen 
vuoden kuluttua, vuonna 1973, tuotanto oli yli kymmenkertaistunut 30 miljoonaan pariin vuodessa, ja 
konsernin palveluksessa työskenteli 1000 henkilöä. 
 
Tuotannosta riitti sukkahousuja myös vientiin, kuten Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Englantiin, Sveitsiin ja 
Itävaltaan. Vuonna 1971 Norlyn sai tasavallan presidentin myöntämän vientipalkinnon tunnustuksena hyvin 
kehittyneestä vientitoiminnasta. 
 
Norlyn Oy siirtyi vuonna 1976 Suomen Trikoo Oy Ab:n omistukseen. Vuonna 1984 käyttöön vihittiin 
Pohjoismaiden sukkatehdas, jonne Suomen Trikoon sukkahousutuotanto keskittyi. Norlyn-tuotemerkki oli 
Suomen Trikoon alaisuudessa runsaat 20 vuotta. Sen jälkeen Finnwear Oy Ab ja sittemmin Vogue Group Oy 
jatkoi Suomen Trikoon sukka- ja alusasuliiketoimintoja. Kesällä 2005 Vogue Group siirtyi puolestaan Nanso 
Oy:n omistukseen. Yhtiön pääkonttori on Nokialla. 
 

Norlyn-sukkahousut kehityksen kärjessä 
Norlynin tuotevalikoimassa on ollut 1970-luvulta alkaen 
erilaisia sukkahousuja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yhden koon 
sukkahousut olivat 1970-luvulla uusinta uutta, ja niistä 
muodostui Norlynin merkittävin tuote yrityksen ensimmäisen 
kymmenen toimintavuoden ajaksi (Oscar, Eros). 
 
Yhdenkoon sukkahousut antoivat kuitenkin tilaa myös 
erikoistuneemmille tuotteille. Haarakiilat sekä jalkaosan 
vahvikkeet paransivat sukkahousujen istuvuutta sekä 
kestävyyttä (Lappliisa). Myös muotoiltuja sukkahousuja alettiin 
valmistaa ensimmäisten tukisukkien ohella. 1980-luvun uutuus 
oli puolestaan sukkahousuissa käytettävä Lycra-merkkinen 
elastaanilanka, joka lisäsi sukkahousujen käyttömukavuutta 
entisestään (Salaiset, Siloiset, Suloiset). 

 



Myös sukkahousujen kokovalikoima laajeni. Isoille naisille oli tarjolla pluskoon sukkahousuja (Jumbo). 
Nuorten tyttöjen sukkahousut olivat puolestaan senttikokoisia (Lilli). Eri kokojen ohella kausittain vaihtuvat 
värivaihtoehdot lisääntyivät (Young Color). Muotia seurattiin myös, kun rajattomia sukkahousuja valmistettiin 
mikro ja mini-muodin tarpeisiin. 
 
Alusasut mukana jo alkutaipaleelta 
Norlyn laajensi tuotevalikoimaansa 1970-luvulla naisten 
rintaliiveillä ja alushousuilla (Kismet) sekä miesten alushousuilla 
(Super Max). Alusasujen päämateriaalina oli tuolloin polyamidi, 
eli Nylon. Osa tuotteista valmistettiin myös puuvillasta. Jotta 
kuluttajan oli helppoa löytää itselleen sopivat tuotteet, 
alusvaatteet oli pakattu selkeisiin tuotepakkauksiin. Tämä oli 
vuonna 1976 täysin uutta. 

 
Norlynin monipuolinen nykyvalikoima 
Nykyään Norlynin tuotevalikoima koostuu ajan trendejä ja parhaita materiaaleja 
hyödyntävistä sukkahousuista sekä alus-, olo- ja yöasuista. Norlynin tuotteissa on 
runsaasti mitoitusvaihtoehtoja – näin 40-vuotias Norlyn on yhä vahvasti suomalaisen 
naisen kokoinen ja näköinen. 
 
Sukkahousujen ja sukkien materiaalit ovat entistä joustavampia ja miellyttävämpiä, 
sillä Lycraa on mukana lähes kaikissa tuotteissa. Myös erittäin joustavat 3D-tuotteet 
ovat saapuneet markkinoille. Toiminnalliset eli funktionaaliset tuotteet, kuten vartaloa 
muotoilevat Control-sukkahousut ja Support-tukisukkahousut ovat tuttuja jo vuosien 
varrelta. Viimeisimpiä uutuuksia ovat puolestaan kosteuttavat, hoitavat tai 
meikkaavat sukkahousut. Nilkka- ja polvipituiset housusukat ovat tuotteita, jotka 
vastaavat tämän hetken housumuodin tarpeisiin. Norlynin kestosuosikit, Lappliisa-
sukkahousut ovat Jumbojen, eli nykyisten Maxien, sekä sesongeittain väriä 
vaihtavien Young Colorien ohella edelleen mukana valikoimassa.  

 
Alusasumaailma koostuu rintaliiveistä sekä pikkuhousuista Basic-, Trend-, 
Lady- ja Control-tuoteryhmissä. Norlynin valikoimassa on myös pitkiksiä sekä 
trendikkäitä Homewear-kokoelman olo- ja yöasuja. 
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Vogue Group Oy on Pohjoismaiden johtava sukkahousuja ja sukkia valmistava yritys. Kesällä 2005 Nanso Oy:n omistukseen 
siirtyneen yhtiön pääkonttori on Nokialla ja logistiikkakeskus Tampereella. Konsernin Tornion tehdas on Pohjoismaiden ainoa 
hienosukkien valmistaja. Tehtaalla neulotaan vuosittain noin 10 miljoonaa paria sukkahousuja. Konsernilla on myös sukkatehdas 



Tallinnassa sekä myyntikonttorit Tukholmassa ja Moskovassa. Norjan ja Tanskan vienti hoituu agenttien välityksellä. Menestyksekäs 
liiketoiminta perustuu vahvoihin tuotemerkkeihin sekä markkinalähtöiseen toimintaan – erityisesti logistiikkaan on panostettu paljon. 
Hienosukkamerkkejä ovat Vogue, Amar, Norlyn (myös naisten alusasuja) sekä sukkamerkit Finnwear ja KS. Easywear on miesten 
alusasujen merkki. Vogue-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 26,8 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli 370 henkilöä. 
 
Norlynin kuvapankin, www.voguegroupgallery.com, kuvaselitteet 
 
Sukkahousukuvat 
 

1. a) Kestosuosikit Lappliisa-sukkahousut, Oscar ja Eros yhden koon sukkahousut. 
b) Disco-sukkahousut, Norlyn-sukkanauhasukat, Jumbo-sukkahousut isoille tytöille ja Lady Form –
juhlasukkahousut (1970-luku) 

2. Tytöille omat Lilli-sukkahousut (1976) 
3. Nuorille kuluttajille Kismet-sukkahousut (1978) 
4. Norlynin kiilalliset, huolettomat sukkahousut (1980) 
5. Norlynin kesänohuet (1980) 
6. Kevään kreisit nilkkasukat (1980) 
7. Norlyn-tyyliä (1981) 
8. Joustavaa ja istuvaa Lycraa Salaiset-, Siloiset- ja Suloiset-sukkahousuissa, jotka tarjoavat Supportia, 

Controllia ja Comfortia (1983) 
9. Lycrismi – Du Pontin tavaramerkki Lycra, eli elastaanilanka saapui sukkahousuihin (1990) 
10. Young Color -sukkahousujen myötä trendivärit saapuivat sukkahousuvalikoimaan. Young Color -

sukkahousut ovat yhä valikoimassa. (1984) 
11. Young Color-, Futura- ja Fig-sukkahousut. Norlyn – ne Sinunkokoiset (1985) 
12. Norlyn-tyyliä (1988)  
13. a) Naisen mukaan -myyntiteline (1980–90-lukujen vaihde) 

b) Norlyn sukkahousujen kuviomainontaa (1980–90-lukujen vaihde) 
14. Lycra Light -sukkahousut (1993)  
15. a) Pakkauskuva (1980-luvun loppu) 

b) Pakkauskuva kestosuosikit Lappliisa -sukkahousut (1992) 
c) Pakauskuva trendivärien Young Color -sukkahousut (1992) 
d) Pakkauskuva Isot Koot -sukkahousut (1992) 

16. Pakkausuudistus (1994): Telineet ja pakkaukset saavat uuden ulkonäön. Reunaraidat kertoivat 
sukkahousujen käyttötarkoituksen. 

17. Uusin pakkausuudistus (2003): Uudistuksessa jatkettiin käyttötarkoituksen mukaan värikoodattua 
pakkauslinjaa. Nykyiset tuotepakkaukset löytyvät Vogue Group:n kuvapankista. 

 
Alusasukuvat 
 

18. Kismet ja Super Max -alusasut (1975) 
19. Norlynin alusasusetti (1975)  
20. Pakkauskuvia Norlynin alusasujen alkuajoilta (1970–1980-luvut) 
21. Fashion Style Kismet -alushousut – silkkimäinen kosketus ja sievät pitsikoristeet (1986) 
22. Norlyn-alusasusetti kalenteritytön esittelemänä (1982) 
23. Kotimaiset, Hyvänoloiset, Elastiset – Lycra tuli alusasuihin (1983)   
24. Kotimaiset, Untuvanpehmoiset, Pumpuliset alushousut (1984) 
25. Pakkauskuvia alusasuista (1980-luku) 
26. Henkilökohtaista naisellisuutta alusasuissa (1990-luvun alku) 
27. Pakkauskuva Elastic-alushousut. Muita sarjan alusasuja olivat Cottonit, Controlit ja Mikrot (1994)  
28. Kuvat nykyisistä Norlynin alusasuista löytyvät Vogue Group:n kuvapankista. 


