
Ohjeet satulan koon valitsemiseksi
Löytääksesi hevosellesi tai ponillesi täydellisesti sopivan Thorow-
good satulan, tarvitset kaksi yksinkertaista mittaa:

Selän leveys. Tämä mitta kertoo hevosesi selän leveyden ja muodon.  
Mitta vaihtelee kapeasta ekstraleveään. 

Sään profiili.  Tämä mitta kertoo miltä sään/selän profiili näyttää sivusta katsottuna – matala, normaali tai korkea.

Seuraa tätä yksinkertaista askel-askeleelta ohjetta saadaksesi oikeat mitat...

Tulet tarvitsemaan:
•	 Avustajan	joka	voi	pidellä	hevostasi	tasaisella	ja	hyväpohjaisella	paikall
•	 Palan	taululiitua
•	 30	cm	pitkän	Flexicurve-mittanauhan.	Vaihtoehtoisesti	voit	käyttää	palan	paksua	metallilankaa	mittaukseen.
•	 Kynän		
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Askel 1
Varmista	että	hevosesi	seisoo	paino	
tasaisesti jakaantuneena kaikille 
neljälle jalalle, pää korkealla ja 
suorana. Seiso hevosen vasemmalla 
puolella ja tunnustele sormilla missä 
lavan	korkein	kohta	on.	Vasemman	
jalan nostaminen voi auttaa sinua 
löytämään lavan, jos tunnet itsesi 
epävarmaksi.

Askel 2
Kun	löydät	lavan	korkeimman	kohdan,	
merkitse	liidulla	kohta	joka	on	n.	3	
sormen leveyden verran tätä kohtaa 
taaempana (hevosen hännän suun-
taan

Askel 3
Käyttämällä	tätä	merkkiä	lähtö-
kohtana,	aseta	Flexicurve	sään	yli

Askel 4
Painele	ja	muotoile	Flexicurvea	jotta	
se asettuu koko pituudeltaan mahdol-
lisimman lähelle hevosta.

Askel 5
Nosta	Flexicurve	ylös,	ja	laske	se	
takaisin tarkalleen samaan kohtaan – 
sen pitäisi nyt sopia täydellisesti jos 
olet	muotoillut	sen	oikein.	Vertaa	sen	
jälkeen	Flexicurvea	esitteen	keskellä	
olevaan	mittataulukkoon.	Laita	Flexi-
curve	mittataulukon	päälle	ja	piirrä	
viiva kaaren sisäpuolen mukaan.

Askel 6
Tarkista että hevosesi vielä seisoo 
paino tasaisesta jakaantuneena 
kaikille neljälle jalalle ja muotoile 
seuraavaksi	Flexicurve	selkärankaa	
pitkin.	Aloita	sään	korkeimmasta	
kohdasta. Myös tämä mitta otetaan 
hevosen	vasemmalta	puolelta.	Aseta	
Flexicurve	esitteessä	olevan	alimman	
taulukon	kohdalle,	ja	piirrä	viiva	Flexi-
curven	alapuolen	profiilin	mukaan.



Nearside
Offside

To determine the width of your horse or pony’s 
back, lay your shaped flexicurve on top of 
this guide. Line up the centre with the red 
cross and draw along the inside of the arch, 
continuing 6” (15cms) down each side in the 
colour coded areas at either end of the chart.

Read your horse’s width fitting using the 
colour coded key below. If you are in any 
doubt consult your local stockist or qualified 
saddle fitter for more advice.

This chart is only to be used with Thorowgood 
saddles as width fittings may vary among 
saddle manufacturers.

Please ensure that your printers settings are 
configured to print at 1:1 scale by using the 
scale (right) as a guide.

TIP - We recommend that you do not use  
“Fit to Page” or variants of this print setting.

Back Width

Important

Saddle Size Chart - Back Width

Narrow / Medium 

Medium 

Medium / Wide 

Wide 

Wide / Extra Wide 

Extra Wide 

Extra Extra Wide

Rider Name

Rider Height

Horse / Pony Name

Horse / Pony Height

Horse / Pony Age

Riding Activities

0 Scale (in cms) 5

Vasen puoli

Koon valitsemiseksi Selän leveys

Ratsastaja Nimi : ...........................................

Ratsastaja	Pituus: ..........................................

Hevonen/poni Nimi : .....................................

Hevonen/poni Säkäkorkeus: ..........................

Hevonen/poni Ikä: .........................................

.....................................................................

.....................................................................

Selän leveys

Saat hevosesi selän leveyden seuraavasti: 
Laita	muotoiltu	Flexicurvesi	tämän	ohjeen	
yläosaan. Tarkista että keskiosa on punaisen 
merkin	kohdalla.	Piirrä	viiva	kaaren	sisäpuolta	
seuraten,	jatka	15	cm	molempiin	suuntiin.

Lue hevosesi leveys molemmilla puolilla ole-
vista punaisista ruuduista – älä välitä  keskellä 
olevien katkoviivojen muodosta. Jos piirtämäsi 
viiva jää kahden koon väliin, voidaan hevosta-
si kuvata esim ”normaali-leveä”-kokoiseksi.

Jotta voisit olla varma satulan sopivuudesta 
sinun kannattaisi pyytää satulakauppiaasi tai 
valtuutetun satulasepän neuvoa.

Kapea	/	Normaali

Normaali

Normaali / Leveä

Leveä

Leveä / Ekstraleveä

Ekstraleveä

XX- Leveä

Huom!

Tätä taulukkoa tulee käyttää ainoastaan 
Thorowgoodin satuloille, koska leveydet 
vaihtelevat eri satulamerkkien välillä.

Varmista	että	tulostat	koossa	1:1.	Tarkista	
skaala oikealta. Emme suosittele ”sovita 
tulostusalueeseen” asetusta tai muita tulos-
tusasetuksia.

Oikea puoli

(cm)



Koon valitsemiseksi
Säkäprofiili

www.thorowgood.com
Hööks	Hevosurheilu,	Hagelstamintie	31,	01520	Vantaa.	Puh:	0800-770	700.

Tätä taulukkoa tulee käyttää ainoastaan 
Thorowgoodin satuloille, koska leveydet 
vaihtelevat eri satulamerkkien välillä.

Ratsastaja

Nimi:.....................................................

Ikä: .......................................................

Pituus: ..................................................

Istuinkoko: ............................................

Paino: ...................................................

Hevonen tai poni

Nimi: ..........................................................................................

Ikä: ..............................................................................................

Sukupuoli: ............................................................................

Rotu/Tyyppi:  ......................................................................

Säkäkorkeus: ......................................................................

Päivämäärä	jona	mitat	otettu: ..............................

Säkäprofiili
Saat	säkäprofiilin	seuraavasti:	Laita	Flexicurvesi	oikea	puoli	(se	joka	oli	lähempänä	
hevosen	häntää)	punaisten	merkkien	välistä	punaista	viivaa	pitkin.
Piirrä	sen	jälkeen	viiva	Flexicurven	kaaren	sisäpuolta seuraten, ja lue koko vasem-
malla puolella olevista mustista ruuduista.
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