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Sissejuhatus 
Mulle ei ole rahvarõivaste tegemine võõras. Olen siiani teinud teistele särke, käiseid ja 

mõned tanud. Õppisin nende tegemist ühe rahvarõivaste valmistaja juures praktikandina. 

Alustasin tema juures Muhu särkide tikkimisega. Kunagi keskkoolis tikkisime “ARS”-le 

samasuguseid särke. Meid õpetas noor õpetaja Silja Nõu. Nüüd olen ma ringiga jõudnud 

tagasi Silja juurde. Silja ütles mulle: “ Vaatame, kas seekord saab asja!” 

Tundsin, et on vaja kindlasti juurde õppida, näha kuidas tõelised meistrid käsitööd teevad. 

Otsustasin endale teha Suure-Jaani rahvarõivad. Minu emapoolne vanavanaema ja 

vanaema elasid Navesti külas. Vanavanaema elas 1887-1962. Selle järgi valisingi oma rõivad 

19.saj teisest poolest. Lapsepõlve veetis minu ema just siin Navesti külas vanaema ja 

vanaisa juures (oli sõjaaeg). Kooliajal oli emal vanaema juures suviti tore olla. 

Mulle meeldib Põhja-Viljandimaa rahvarõivaste juures mingi salapära, nende väga peened 

valged tikandid ja roositud sukad. Just nende tikandite tegemist tahtsin põhjalikumalt 

õppida ja roosimisest ei teadnud ma midagi. Ühtegi kirivööd ei olnud ma ka kunagi teinud. 

Niisiis astusin tundmatusse põnevasse maailma. 

 

 
  Foto 1.  Minu vanavanaema talu Navesti külas 



 

1. Minu kihelkonna rahvarõivad 
Sakalamaa põhjaosas, endiste Pilistvere, Kõpu ja Viljandi kihelkondade vahel asub Suure-

Jaani- muistne Lembitu riik. Juba Läti Henriku kroonikast võib lugeda, et siin on asunud 

rikkad külad, õitsvad talud ja oma vabadust hindav rahvas (Sakalamaa elu 1936, 111). 

 

Etnograafiliselt kuulus Suure-Jaani kihelkond koos Kõpu, Kolga-Jaani, Pilistvere ja Põltsamaa 

kihelkonnaga Põhja-Viljandimaa ehk Põhja-Sakala rühma. Põhjaeestilikud moemõjutused 

said tuntavaks ka Suure-Jaanis, siin kodunesid juba 19.sajandi esimesel poolel naiste 

potisinised seesidega kampsunid ja värvilised ostetud materjalist põlled (Tiina Jürgen, 

rahvariided.onepagefree.com). 

 

Naiste ülikonna põhiosadeks särk, pikitriibuline seelik, kampsun, noorematel kohati ka 

liistik. Abielunaised kandsid suuremas osas ka pidulikel puhkudel väikest tanu, kuklast 

allarippuvate siidpaeltega. Jõukatel talunaistel oli 5-6 ja veelgi rohkem ülikonda, kümneid 

paare sukki ja kindaid, kuna vaesematel ja teenijatel oli peale argipäevase rõivastuse vahest 

ainult üks pühapäevane ülikond. Naiste särk oli korraga nii alus- kui ka pealisrõivaks. Tal on 

pikad värvliga varrukad ja enamasti mahapööratud krae, mis eriti lai on Pilistvere ja 

Põltsamaa särkidel. Õlgadel on särkidel tavaliselt õlalapid, kaenla all varrukapärade 

laiendamiseks - kaenlalapid. Kuna särk oli nähtavalt kantav ülikonnaosa, on selle õlalapid ja 

varrukavärvlid kaunistatud valge tikandiga. Lisaks valgele linasele tikandile esineb Põhja-

Viljandimaa särkide mahapööratud krae otstes pilu; pilu leidub mõnikord ka õlalappidel, 

varrukavärvlitel ja rinnasisselõike servades.  

 

Põhja-Viljandimaal oli seelikutes domineerivaiks toonideks punane ja sinine. Abielunaised 

kandsid põlle. Argipäevased põlled olid kaunistusteta, jämedamast takusest riidest, 

pidulikel juhtudel kantavad põlled olid aga peenemast materjalist ja rikkalike 

kaunistustega. Naiste vöö kooti kirivöötehnikas. Kõige laiemad vööd olid Kolga-Jaanis, vöö 

laius ulatus kuni 15 cm. Kergemaks ülerõivaks oli naistel sinine seesidega kampsun. 



 

Kampsunite kõrval kandsid nooremad naised ka liistikut, mis lõikelt ja värvuselt sarnanesid 

kampsunitega. Pikk-kuub oli Põhja-Viljandimaal händadega, nagu Põhja-Eestiski. Kergeks 

ülerõivaks, eriti suvel, oli linane rüü. Sajuste ilmadega tõmmati rüü teiste rõivaste peale 

vihma ja lume kaitseks. Sõba kuulus nagu pikk-kuub ja vastav peakategi naise tavapärase 

piduliku ülikonna juurde. Kui puudus vajadus sõba ümber võtta, kanti seda kokkupandult 

käsivarrel. Juuksed sidusid naised töö juures üldiselt kahes palmikus ümber pea. Pidulikel 

puhkudel lasti juuksed lahti. Abielunaised kandsid peas tanu, kuklas kurrupaelaga 

kokkutõmmatav tanu. Pilistveres ja Suure-Jaanis olid tanud pikema sopiga. Kolga-Jaanis aga 

kanti omalaadset kurrutatud päraga “ratas-” ehk “kukehändtanu”. Pidulikel puhkudel 

kantavad tanud olid peenemast materjalist ja toredamini kaunistatud ning neile kinnitati 

kuklasse siidpaelad. Esiäärt kaunistas niplispits. Jalas kandsid naised vikkelsukki ja roositud 

sukki. Jalatseiks olid pastlad või viisud. Sajandi teisel poolel hakkasid jõukamad naised 

piduliku ülikonnaga üha sagedamini kandma kingi. Eheteks oli hõbedast vitssõlg, kuhiksõlg, 

prees, helmeste juurde lisati kodarrahasid ja käes sõrmused. 

(Eesti Rahvarõivaid 19. Sajandist ja 20. Sajandi algult. 1957.a. Lk 32-41) 

  



 

2. Suure-Jaani naise rahvarõivaste komplekteerimine 
 

ERM-s on Suure-Jaani särke väga vähe. Leidsin 19. sajandi  lõpust vaid ühe särgi, aga selle 

särgi värvlid on väga ilusad. Ainuüksi nende värvlite pärast olin valmis seda särki tegema.  

Kuna minu särgi krael mingeid kaunistusi ei ole (vaid 2 tikkpistete rida), siis otsustasin otsida 

muuseumist rohkemate kaunistustega lahtkraed. Valisin kauni Kõpu põimpiluga lahtkrae. 

Selle äär on kaunistatud samasuguse nõelapitsiga nagu minu särgi värvlitel. Otsustasin teha 

2 lahtkraed. Kampsunit saan kaunistada Kõpu lahtkraega. 

Tanu valisin tülltikandiga, millel on ka kaunis põimpilutikand. 

Seeliku valimisel jäi silma rohelise põhivärviga seelik, mille triipudes on minu põlle värvid. 

Legendi järgi on see oma värvitud lõngadest kootud. Seelik on valmistatud 19. sajandi lõpus. 

Kirivöö valisin ilusa laia vöö, millel on eriti kaunis serva muster. 

Põlle leidsin Viljandi muuseumist. Otsides sobivat Suure-Jaani tanu (VM VM 9377:9/2 E 

16969), leidsin selle juurest seoseobjektina pilkupüüdva põlle. Põll oli toodud Suure-Jaanist 

koos 19. sajandi keskpaigast pärinevate tanudega. Väga omapärane põll, ilus tikand ja 

heegeldatud pits. Sobib hästi seeliku värvidega. 

Ainuke selle ajastu liistik. 

Roositud sukad valisin punase-sinise värvi järgi. 

Kampsunid on muuseumis kõik sarnased. Valisin neist kõige ilusama, eriti meeldisid 

varrukasuud. 

Omapärase lahttasku valisin sellepärast, et õppida maalit tegema.  

Kingi saab poest alati osta, otsustasin teha pastlad ise. Juhendaja soovitusel valisin Kolga-

Jaani pastlad. 

 



 

Suure-Jaani naise rahvarõivad 

 Särk. ERM 19107                                           Tanu. ERM A 509:4094 

 

 Seelik. ERM 4642               Kirivöö. ERM 15378:1            .

 

 

 

 

 Põll. VM VM 9377:5/2 E 594                  Liistik. ERM A 509:2288             Sukad. ERM 15343/ab 

 



 

 Lahttasku. ERM A 640:197 

 Kõpu lahtkrae. ERM A 19:10 

 Kampsun. VM VM 3145 E 237 

 Kolga-Jaani pastlad. ERM A 694:88 



 

3. Särk 

3.1 Ajalooline särk 
 

Eestlastele nagu üldse soomeugrilastele ning ka balti rahvastele oli iseloomulik 

tuunikalaadne (õlaõmblusteta kotitaoline) särk, mida Lõuna-Eestis kutsuti (h)ameks. Lõuna- 

ja Lääne-Eestis, Saare- ning Muhumaal oli särk pikkade käistega, Põhja-Eestis, Kihnus ja 

Hiiumaal aga käisteta ning selle peal kanti lühikest valgest linasest riidest pikkade 

varrukatega pihakatet - käiseid.  

 

Reeglina tehti eesti naiste särgid peenemast linasest riidest piha ja jämedama takuse 

alaosaga. Lõuna-Eestis pandi särgijätk põikiriidest, mujal pikiriidest. Kõige arhailisemana 

püsis tuunikalaadne lõige Lõuna-Eestis Hallistes ja Karksis, kus särgi kaelaavaks lõigati vaid 

püstisuunas lõhe. Valdavalt tehti eesti naiste särgid T-kujulise kaelalõikega, kaelaava kroogiti 

ning selle peale õmmeldi kitsas kaelakant, püstkrae või laiem mahamurtav krae. Õlgadele 

õmmeldi õlalapid, varrukad tehti üldiselt avarad ning koguti suus värvli külge nõelkurdu. 

 

Igapäevaste särkide pidulikumaks muutmiseks kasutati kohati lahtisis rinnaesiseid ja 

kraesid. Hallistes tehti selline rinnaesine ( rants e. petus) täisnurksest riidetükist vertikaalse 

kaelalõikega, Ida-Saaremaal, Pärnumaal ja Põhja-Viljandimaal, kus eriti hinnati laiu kraesid, 

olid argipäevasärgid sageli kraeta, piduülikonnas aga täiendati neid lahtkraega. Saaremaal 

Mustjala ja Karja kihelkonnas kanti ka poole käsivarreni ulatuvaid lahtvarrukaid, mille värvel 

kampsuni või kuue käisesuust paistma jäi. (Melanie Kaarma ja Aino Voolmaa, Eesti 

rahvarõivad, 1981, lk 28-29) 



 

 Särk,ERM 19107 

 Särk, ERM 19107 

 

 



 

Suure-Jaani särk 

 

Tehnika: tikkimine; õmblemine 

Materjal: lina 

Mõõdud: laius: 74.0 cm (keskkoht); laius: 9.0 cm (õlalapp); laius: 94.0 cm (alläär); laius: 54.0 

cm (selg); pikkus: 33.0 cm (lõhik); pikkus: 15.0 cm (õlalapp); pikkus: 79.0 cm (alane); pikkus: 

41.0 cm (piha) 

krae 

Mõõdud: laius: 9.0 cm; pikkus: 42.0 cm; pikkus: 40.0 cm 

varrukas 

Tehnika: tikkimine; kurrutamine; voltimine 

Materjal: lina 

Mõõdud laius: 23.0 cm (ülevalt); laius: 25.0 cm (keskelt); laius: 9.0 cm (enne värvlit); laius: 16.0 

cm (värvel); pikkus: 48.0 cm (tervik); pikkus: 5.5 cm (värvel) 

legend 

"Linane, jämedamatoimselise "jatkuga"". (eesti) 

1869 originaali valmistamine 

Eesti Suure-Jaani; vald Vastsemõisa 

valmistaja: Adamson, Kadri 

        

 

 

 

 

 

 



 

Särgi mõõtmised ERM-s 

 

1. Särgi üldpikkus. Pihaosa 39 cm, alane 79 cm. Särgi pihaosa linane, alumine osa 

jämedatoimeline linane riie. 

 

2. Särgi allääre laius 180 cm, vööjoonel esiosa laius 72 cm. Seljaosa alumine osa volditud,10 

volti 6 cm vahedega, 0,5 cm voldi sügavus. Õmblus esiosa keskjoonel. Alläär on palistamata, 

allääreks on koeäär. 

 

3. Lõhiku pikkus 31 cm, palistuse laius 3 mm, kinnitatud salapistetega. Kaelakaarel on 

kurrutused ühtlaselt terve kaelakaare ulatuses, kurru sügavus 2 mm, kaelajoon seljal sirge. 

 

4. Krae kõrgus. Püstkrae külge on kinnitatud salapistetega lamav krae. Püstkrae laius 1,5 cm, 

lamava krae laius 9,4 cm. Krae pikkus 42 cm. Arvatavasti algselt on olnud särgil ainult 

püstkrae. 

 

5. Õlalapi laius 9,0cm, pikkus 15cm. Särgil ei ole õlaõmblust. 

 

6. Varruka laius 28*2 cm. Varruka laius päras 15*2 cm, kaenlalapp 9*9 cm, varruka pära koos 

kaenlalapiga 24 cm. Varruka päras on 12,5 cm ulatuses lappvoldid. Õlaku keskjoonest 0,6 cm 

kauguselt esiosas 12 volti ja seljaosal 12 volti, voldi sügavus 0,5 cm. Vasakul varrukal on 

õmblus ka pikki küünarnukijoont. Varruka pikkus 42 cm, ilma värvlita. Varruka suus 9 cm 

pikkune lõhik (üks äär on koeäär, teine 3 mm salapistetega palistus). Nähtavaid kurruniite on 

3, arvatavasti on varrukasuu kurrutatud viie kurruniidiga, kurru sügavus 1 mm. 0,5 cm sees 

on 3 kurruniiti. 

 

7. Varruka värvli laius 6 cm, pikkus 16 cm. Värvli  sisemine pool on 0,5cm laiem, katab 

seestpoolt kurdude read. 



 

 

 Foto 2.   Muuseumi särgi uurimine ja mõõtmine ERM-s 

 

Foto 3.  Muuseumi särgi varruka ja küljeõmblus on tehtud käsitsi kappõmblusega  



 

3.2  Minu särk 

Juhendaja: Silja Nõu                                              

3.2.1 Särgi õlalapp 

Õlalapi laius on 9 cm ja pikkus 15 cm. Kaunistatud valge tikandiga: tikkpiste, sõlmpiste, 

püvisilmpiste. Pikki õlalapi keskjoont on 20 sõlmpistet, mõlemal pool sõlmpistete reast on 

tikkpistete read, 0,7 cm on tikkpistete ridade vahe( pistete tihedus on 5 pistet 1 cm-l). 1,7 cm 

kaugusel keskjoonest on püvisilmpistes tikand. Tikandi laius on 1,8cm, kolmnurkade tippude 

vahe on 2,5cm. Õlalapi varrukapoolne ots on kaunistatud 12 sõlmpistega, 0,7 cm kaugusel 

tikkpistete reast. Õlalapid on kinnitatud särgile tikkpistetega (pistete tihedus 5 pistete 1 cm-

l), varrukajoonel nööpaugupistetega (pistete tihedus 6 pistet 1 cm-l).  

 

Enne särgi tegemist pesin kanga 60 kraadiga pesumasinas tsentrifuugimata ja triikisin 

niiskelt. Valisin linase kanga (245g/ m2), millele on kerge niite lugeda. Minu särgi kangal  on 

koelõngad lõimelõngadest jämedamad ja seda pidin tikkimisel arvestama. Proovilapil 

proovisin erinevate niitidega põlvikpistete tikkimist. Linase niidi ja veneaegse nr 10 

rulliniidiga tikkides jäi tikand veidi kollakas. Kangaga sama värvi ja õige jämedusega on 

Kordonet nr 50 heegelniit. Enne muuseumisse minekut proovilapil tegin õlalapi 

püvisilpistetega mustrit. Esmalt tegin mustri liiga suure, pisted olid algul üle 6 niidi ja 

kõrguseks võtsin 3 niiti. Muuseumis mõõtsin museaali õlalapil kolmnurkade tippude vahed 

ja kõrgused. Tegin proovilapil uue tikandi, tegin nüüd pisted üle nelja niidi ja kõrguseks jätsin 

kolm niiti. Põlvikpiste koosneb eelpistetest, tikkimissuund on paremalt vasakule. Kuna minu 

särgi mustril on paarispistetega kolmnurgad, siis tuleb tikkimisel jälgida skeemi. Selle mustri 

tikkimine on nagu malemäng, kus tuleb paar sammu ette näha. Tuleb jälgida, et enamike 

pistete suund oleks horisontaalis, mitte diagonaalis. Jälgida tuleb, et pistete ühtimiskoht 

oleks täpselt pistete vahe keskkohas. Püvisilmpisted tekivad, kui põimida põlvikpisted ilma 

riiet haaramata. Harjutamiseks on hea põimida teist värvi niidiga, siis on näha, kas tikand 

jääb korrektne. Põimimisel on jälle vaja paar pistet ette näha, see teebki tikkimise põnevaks. 



 

Ridade lõpus tuleb põimimisniit läbi kanga pahemale poole viia, et jälle õiges kohas kanga 

õigele poole tuua ja edasi põimida, samas tuleb jälgida, et kõik põimimised oleksid tehtud.  

 

 

Pistete joonised: “Tikime”, Olga Soone, lk 19 ja “ Eesti Rahvarõivad, 1957”, lk 236 ja 237. 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tikkipiste tegemisel tõmban  esmalt pistete real välja lõnga, piste pikkuseks võtan 3 niiti.  

 

Särgi tegemist alustan õlalappide tikkimisest. Õlalapid teen pikkiriiet. Minu õlapikkus on 15 

cm. Valmis õlalapi suuruseks on 9*17 cm. Sellele lisan kõikidele külgedele õmblusvaru 2 cm. 

Märgin kangale ära õlalappide suurused koos õmblusvaruga, lisan veel raami panemiseks 

varu. Tikin mõlemad õlalapid koos tikkimisraamil. 

 

Õlalapi keskjoonele teen  nupud kahekordse niidiga. Nupu jaoks võtsin 4 lõnga ja nuppude 

vahele jääb 6 lõnga. Nupu tegemisel peab hoidma teise käega niiti pingul, muidu jäävad 

nupud liiga lõdvalt. 

 

Varrukajoonele jäävate tikkpistete jaoks võtan 4 lõnga ja nuppude vaheks 7 lõnga. Õlaku 

varrukapoolse serva murran tagasi, 1 lõnga kaugusele murdejoonest teen 3 lõnga kõrgused 

nööpaugupisted.  

 

 

Õlaku pikemate servade äärtesse teen murdejoonest 3 lõnga kaugusele tikkpistete 

rea. 

Foto 4.   Püvisilmpisted ja tikkpisted. 



 

 

 Foto 5.  Sõlmpisted 

 

 

 Foto 6.  Särgi õlalapp 

 



 

3.2.2 Särgi varruka värvel 

 

Enne värvli tegemist tegin proovilapil kolmnurka e. torni ja värvli äärde nööpaugupistes 

põimitud aasasid. Minule meeldivad just selle särgi värvel ja nende ääri kaunistavad aasad.                                                

Värvli valmis mõõduks on 6*(17+5). Kuna värvli tagumine osa katab varrukasuus olevaid 

kurde, siis tuleb 2cm tagumisele osale juurde lisada. Lisada tuleb veel 2cm õmblusvaru. 

Värvlid tikin mõlemad koos tikkimisraamil. Tikkimise skeem ( “Tikime”, Olga Soone, lk 49) 

 

  

Foto 7.  Minu proovitikand  



 

 

Värvli tikkimist alustan varrukasuu-poolsest servast.  

 

1. Tikkpistete rida, piste pikkuseks on 3 lõnga 

2. Püvisilmpistes tornid(tikkpistete rea ja tornide vahele jääb 1 lõng). Pistete kõrguseks on 3 

lõnga ja laiuseks 4 lõnga. Põlvikpisteid tuleb alustada kätise vasakust servast kuni torni tippu 

ja sealt alustada põimimist kuni torni alumisse paremasse nurka, sealt 8 lõnga kauguselt 

algab uus torn( torni tipus tuleb põimimist alustada tipu vasakult poolt, siis lõppeb 

põimimine paremas servas). 

3. Tornide reale järgneb tikkpistete rida, 10 lõnga kaugusel.  

4. Tikkpistete reast 10 lõnga kaugusel on püvisilmpistetikand 

5. Tikandist 10 lõnga kaugusel on tikkpistete rida 

6. 5 lõnga kaugusel on nuppude rida, nuppude vahe on 6 lõnga 7. Viimase tikkpistete rea (5 

lõnga kaugusel nuppude reas) jaoks tõmban lõnga välja, kuid jätan tikkimata. Selle tikin siis, 

kui värvel on pressitud, äärde tagid tehtud ja värvli  pooled kokku murtud. 

 

   

   Foto 8.  Värvli tikand, torn 



 

 

 Foto 9.  Värvli tikkpisted ja püvisilmtikand 

 

 

 

Tagid. Hedebotikandiga kaartega äär 

                                                                                                                                                                                                                                          

Eelnevalt tõmban välja tikkpistete rea lõnga (5 lõnga nuppude reast). Pressin värvli 

murdejoone, 3 lõnga kaugusel tikkpistete reast. Murdejoonele teen tagid.  Enne tagide 

tegemist soovitan proovida tagisid teha nii kaua, kuni tulemus on korrektne. Kindlasti pesta 

enne ja ka vahepeal käsi, muidu määrdub niit kollaseks. Tagisid tuleb teha rahulikult ilma 

kiirustamata, siis tunned ka oma tööst rõõmu. Ühe värvli tagid võiks teha korraga, minul 

kulus selleks aega umbes 2 tundi. Siis on asi käe sees ja niidi pingutamine ühesugune 

 

1. Kaare jaoks võtan 6 lõnga ja laiuseks 3 lõnga. Esimest kaart alustan vasakult, jätan 6 lõnga 

vahele ja panen nõela töö paremalt poolt sisse ja tõstan 3 lõnga kauguselt uuesti välja, 

seejärel panen nõela kaare alguspunktist 3 lõnga võrra kõrgemale. Nii tekib tagide joonele 

rist, teen ühe risti veel selle peale 

2. seega koosneb kaar neljast niidist, põimin kaare 10 nööpaugupistega, viimase 

nööpaugupiste järel pistan nõela töö pahemale poole  

3. alustan uut kaart 2 lõnga kauguselt, põimin kaare 5 nööpaugupistega 

4. teen ülemise kaare. Selleks pistan nõela esimese kaare nööpaugupistete keskelt läbi ja 

veel edasi-tagasi. Ülemine kaar tekib kolmest niidist 



 

5. põimin ülemise kaare 10 nööpaugupistega 

6. lõpuks teen teise kaare viimased 5 nööpaugupistet 

7. tagide vahele jätan 4 lõnga 

 

 

 



 

 Foto 10,11,12.   Värvli ääre kaunistamine hedebotikandiga 

 

 

Foto 13.  Minu särgi värvel 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto 14.  Nööbi tegemine 

 

Nööbi tegemiseks võtan otsast peenemaks mineva pintsli varre ja kerin Kordonet 30 

heegelniiti 40 korda ümber selle. Põimin saadud ringi nööpaugupistetega mitu kihti, pistete 

lõpus pingutan niiti alla, et pistete äär tekitaks nööbile alumise serva, lõpuks teen ka aasa. 

 

Enne särgi õmblema hakkamist teen tööproovid. Tööproovid koos kirjeldustega asuvad 

mapis. Särgi õmblemise juhendaja: Merli Mänd. 

 



 

3.2.3 Särgi õmblemine 

Minu mõõdud 

 

Rinnaümbermõõt   108 

vööümbermõõt        82 

puusaümbermõõt     116 

kaelaümbermõõt       41 

käsivarre ümbermõõt   35 

randme ümbermõõt    17 

selja pikkus   38 

selja pikkus põlveõndlani  99 

pikkus vööst maani    111 

üldpikkus   145 

esipikkus vööni   44 

selja laius   40 

õlg+varruka pikkus   15-71 

    Särgi lõike konstrueerimine. 

B-D rinnaümbermõõt + 30, 108+30=138, 138:4=34,5 

C-D õla laius, 16,0 

B-I  seljaosa kaelakaar 1,0 

B-J esiosa kaelakaar 4,0 

J-K esiosa lõhiku tipp 18,0 

I-E särgi seljapikkus 103 

D1-M ½ varruka laiust 30,0 

M-O kaenlalapp 8,0 

D1-N varruka pikkus 54,0 

P-N1 varrukasuu lõhik 7,0 

S-T särgi külje kolmnurga küljepikkus 41,0 

U-V kolmnurga laius alt 28,0 



 

1 ½ kraed 21,0, väliskrae laius 2,0, sisemise krae laius 2,5 

2 värvel, pikkus 22,0. Pealmise osa laius on 6,0, alumise osa laius on 7,0 

3 õlalapp, pikkus 16,5, laius 9,0 

Parandused: esiosa kaelakaar 1,0 cm sügavam. Varruka pikkus käe pealt 2 cm lühem, käe alt 

5,0 cm lühem. 

 

 

    

 



 

Enne särgi õmblemist teen proovitööd 

 

Rinnalõhik 

Rinnalõhiku tarvis tõmban tõmban kangast välja lõhiku pikkuselt lõnga ja lõikan mööda seda 

sisselõike. Mõõdan luku kauguse tipust, s.o 1 cm. Pilupalistuse jaoks tõmban välja 2 lõnga 1 

cm kauguselt servast, kuni lukuni. Pilu pikkuseks võtan 3 lõnga. Lõhiku tipu teen tihedate 

nööpaugupistetega. Lõpuks teen luku nööpaugupistetega. 

 

 



 

Kaelalapi õmblemine 

Kaelalapi jaoks võtan 8*8 cm ruudu ja lõikan mööda diagonaali pooleks. Diagonaalne serv 

jääb kaelaavaks. Piki õlajoont teen kaelalapi tarvis sisselõike. Kaelalapi kinnitan 

kappõmblusega. 

 

 

Kurrutamine 

Kurru peale ja alla jääb 3 lõnga. Esimene kurruniit on 0,5cm kaugusel servast. Teine kurruniit 

on 0,5cm kaugusel esimesest kurruniidist. Kolmas on 0,7cm kaugusel teisest kurruniidist. 

Neljas on 0,7cm kaugusel kolmandast, viies 0,7cm kaugusel neljandast. Sõlmin üheltpoolt 

lõngad ükshaaval ja tõmban kurruniidid tugevalt kinni. Tõmban kurrupõhjad üle nõelaga nii 

pahemalt kui paremalt poolt. Põimin kurruniidid ümber riide sissse kinnitatud nõela. 

Aurutan kurrud ja lasen kuivada. Pahemalt poolt kinnitan neljanda ja viienda rea kurrud 

järelpistetega.  



 

 Kurdude kokkutõmbamine 

 Kurrud paremalt poolt 

 

 Kurrud pahemalt poolt 



 

Kaenlalapp 

Kaenlalapi kinnitan varruka külge kappõmblusega. Õmblusvaruks jätan 1,5 cm. Algul kinnitan 

ühe serva varruka külge 1,5 cm kauguselt servast järelpistetega, õmbluse lõpetan 1,5 cm 

enne lõppu. Lõikan sisemise serva õmblusvaruks 0,5 cm ja keeran teise serva selle peale, 

pressin. Kinnitan murtud serva salapistetega. Nüüd kinnitan kaenlalapi teise serva varruka 

teise külje külge samamoodi. Kinnitan ka ülejäänud varruka õmbluse järelpistetega, lõikan 

sisemise serva õmblusvaruks 0,5 cm, pressin ja kinnitan salapistetetega.  

 

 

     

 

Särgi õmblemist alustan värvli kinnitamisest varruka külge. 



 

Teen pilupalistuse varrukasuu lõhikusse 

Kurrutan varrukasuu. Tõmban nõelaga kurdude põhjad korrektseteks ja peale seda aurutan, 

jätan üheks ööks seisma.  

 

 

Foto 15.  Kurrutatud varrukasuu. 

                                                                                                                                                               

Teen värvlile 2 nööbi aasa, aasad teen üle nööpaugupistetega. Värvli otsad kinnitan 

salapistetega. 

 

Kurrutatud varrukasuu laiuse teen parajaks värvli mõõduga. 3 viimase rea kurruniidid peidan 

otstes kurdude sisse.  Asetan värvli serva kolmanda kurruniidi peale ja kinnitan serva 

salapistetega iga kurru külge.  

 

Värvli sisemine serv ulatub viimase kurruniidini, õmblusvaru 1,5cm. Kinnitan ääre 

salapistetega iga kurrupõhja külge. Seejuures tuleb jälgida, et äär oleks õige pinge all, et 

kurrud ei hakkaks viltu hoidma. Selleks tuleb nõel riidese panna risti servaga. 

Lõpuks teen värvli otstesse tikkpistete read ja kinnitan nööbid.  



 

 

 

 Foto 16.  Värvli kinnitamine kurdudele 

 

 

 Foto 17.  Värvli kinnitamine kurdudele pahemalt poolt 

 

 

 

 



 

 

 

 Foto 18.  Särgi värvel kurrutatud varrukasuul 

 

Töötlen särgi rinnalõhiku pilutikandiga, otsa nööpaugupistetega. Pilurea jaoks tõmban välja 

2 niiti 1,2 cm kauguselt keskjoonest, pilupistete pikkus 3 lõnga. 



 

  

Foto 19.  Särgi rinnalõhik 

 

Särgi kaelakaare tegemist alustan kaelalappide õmblemisega õlajoonele kappõmblusega. 

Õla keskjoone lõnga tõmban välja. 

 

Kinnitan õlalapid õlajoonele õmblusniidiga tikkpistete kõrvalt samapikkade tikkpistetega. 

Eelnevalt olen kurrutanud õlalapi kaelapoolse otsa samamoodi nagu kaelalapil. Kaelapp jääb 

õlalapi alla. Varrukapoolse otsa jätan 2 cm ulatuses lahti, et saaksin varrukaõmbluse teha. 

 

Ajan sisse 3 kurruniiti kaelakaarde, 3 lõnga on pistete, esimese ja teise rea vahe on 5 lõnga, 

teise ja kolmanda rea vahe on 7 lõnga. Tõmban kurrud kokku ja nõelaga kurrupõhjad sirgeks. 

Aurutan ja jätan ööpäevaks seisma.    

 

 

Foto 20.  Kaelalapi õmblemine 



 

 

  Foto 21.  Särgi kaelalapp ja kaelaava kurrutamine 

 

 

Lõikan välja krae. Kuna krae on lõikekohane, siis lõikan krae kaheosalise. Krae laiuseks on 2 

cm, õlemise serva õmblusvaruks jätan 0,5 cm, väliskrae alumisele servale jätan 1 cm 

õmblusvaru, sisekraele 1,5cm õmblusvaru. Õmblen krae pooled kokku pikki krae ülemist 

serva, pressin ja serva teen tikkpistete rea. Sätin kaelakaare kurdude pikkuse krae äärega 

võrdseks. Asetan väliskrae alumise serva teisele kurruniidile (krae õlakohad ja särgi õla 

keskkohad kinnitan nööpnõeltega), kinnitan krae serva iga kurru külge salapistetega. 

 

 



 

Krae teise külje alumise serva kinnitan iga kurrupõhja külge kolmandale kurruniidile.

 

 Foto 22.  Kurrutatud kaelaava 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Foto 23.  Särgi püstkrae 

 

 

 Foto 24.  Krae pahempool 

 

 

 

 



 

     

Foto 25.  Särgi krae 

 

 

Pressin varruka ja voldin varruka pärasse voldid. Varruka keskjoonele 1 cm laiuse lappvoldi 

ja sellest mõlemale poole 11 volti. Voltide vahe 0,5 cm ja voldi sügavus 0,5 cm. Pressin voldid. 

 

Enne varruka õmbluste ja küljeõmbluste tegemist vaatan, kuidas on muuseumi särgi 

õmblused tehtud. Sellel särgil on need õmblused tehtud käsitsi kappõmblusega. 

Lõikan 11*11 ruudud kaenlalappide jaoks. Kinnitan tikkpistetega 1,5 cm õmblusvaruga 

kaenlalapi varruka külge tikkpistetega. Kappõmbluse tegemiseks triigin õmblused ja lõikan 

õmbluse sisse jääva õmblusvaru 0,7 cm laiuseks. Triigin ja kinnitan ääre salapistetega. 

 



 

 

 Foto 26.  Särgi varrukas 

 

Särgi küljeõmblusesse kinnitan kappõmblusega kolmnurgad ja mõõdan varruka kaenlalapi 

tipu asukoha. 

  

  

Foto 27.  Särgi külje kolmnurga õmblemine 



 

Särgi allääre otsustan kaunistada tagidega. Ärakeeramiseks jätan 2 cm. Pilupalistuse teen 

alläärest 1 cm kaugusele, tõmban pilurea jaoks välja 2 niiti (kolmnurkade alläärest mitte). 

Tagid teen Kordonet 30 heegelniidiga, tikkpisted ja pilupisted teen Kordonet 50 

heegelniidiga. Pressin allääre. 

 

              

Foto 28.  Särgi allääre kaunistamine 

 

 

 Foto 29.  Särgi alläär 

Lõpuks kinnitan varrukad käeaugukaarde. Õlajoonel voltide osas teen õmbluse 

diagonaalkandiga. Kinnitan õlaku varrukapoolse otsa. 



 

 

 

 Foto 30.  Minu särk  



 

4. Lahtkrae 

4.1 Ajalooline lahtkrae 
 

Igapäevaste särkide pidulikumaks muutmiseks kasutati kohati lahtisi rinnaesiseid ja kraesid. 

Hallistes ja Karksis tehti selline rinnaesine( rants e. petus) täisnurksest riidetükist vertikaalse 

kaelalõikega. Ida-Saaremaal, Pärnumaal ja Põhja-Viljandimaal, kus eriti hinnati laiu kraesid, 

olid argipäevasärgid sageli kraeta, piduülikonnas aga täiendati neid lahtkraega. Saaremaa 

Mustjala ja Karja kihelkonnas kanti ka poole käsivarreni ulatuvaid lahtvarrukaid, mille värvel 

kampsuni või kuue käisesuust paistma jäi.( Eesti rahvarõivad, 1981; lk 29) 

ERM-st (muis.ee) leidsin mõned toredad legendid lahtkraede kohta: 

“Kaelarans” pandi pidulikumal juhtumisel särgikrae pääle kampsuni alla (Kolga-Jaani) 

“Kanti särgikrae peal, kui see must oli.” (Suure-Jaani) 

“Kantud laulatuse ajal kaelas. Pael käinud alt äärest läbi, et üles ei tõuseks.” (Pilistvere) 

“Kaelapetis kanti kaelas särgi krae asemel, kui ei olnud ilusat kraega särki, siis kanti ainult 

paljast kraed.” (Pilistvere) 

Suure-Jaani särgi krae. Kuna särgi tegin püstkraega, siis mahapööratud krae teen lahtkraena. 

 

 ERM 19107 

 

Teine Lahtkrae, Kõpu lahtkrae. ERM A 19:10 



 

Tehnika: õmblemine (nõelapits), pilutamine 

Materjal: lina 

Mõõdud: laius 11,5 cm; pikkus 40,5 cm 

Valmistatud: Lõhmus Kadri 1850 

Legend: “Tarvitatud kuue pääl kandmiseks, preesiga kinni.” 

 

  

 lahtkrae, ERM A 19:10 

 

 

 

 

  



 

4.2 Minu lahtkrae 

Juhendaja: Silja Nõu 

 

Suure-jaani krae jaoks lõikan pikki kangast, krae äär jääb põiki kangast. Esimene tikkpistete 

rida on krae äärest 0,5cm kaugusel, s.o. 6 lõnga. Teine tikkpistete rida on 0,5cm kaugusel 

esimesest reast. Piste pikkuseks võtan 4 lõnga. 

 

 Tikkpisted 

 Tikkpisted pahemalt poolt 

 



 

Krae ääre teen nööpaugu pistetega. 

 Minu Suure-Jaani lahtkrae 

 

Kampsuniga käimiseks teen ka teise uhkema lahtkrae. 

Krae jaoks võtan sama kanga, millest ma särgi tegin. Eelnevalt teen proovitöö (neid tuleb 

kokku 3). Algul teen põimpilu ühekordsest põiki riidest, lõngad rühmitan kolmekaupa, teise 

teen samuti põikiriidest kahekordsest kangast. Kõige parem on siiski põimida pikikangast, 

siin rühmitan lõngad kahekaupa. Mõõdan tööproovil põimitud osa mõõdud ja need ühtivad 

muuseumi omadega, laius on 3,5 cm ja pikkus on 11 cm.  



 

 

 Foto 31.  Ettevalmistus põimpilu tegemiseks 

 

Põimpilu jaoks tõmban 22 cm pikkuselt 9 lõnga välja, ridade vahele jätan 2 lõnga, kokku 5 

rida. Otstesse jätan 1,5 cm pikkused lõngaotsad, milled kinnitan pahemalt poolt. Tõmban 

välja ka tikkpistete jaoks mõlemast servast kümnenda lõnga. Triigin ära serva õmblusvaru. 

Serva kaugus tikkpistereast on 10 rida. Triigin krae pooled kokku ja kinnitan mõlemad otsad 

omavahel nööpaugupistetega. Tikin mõlemad tikkpisteread läbi kahe kanga( piste pikkus 3 

lõnga).  

 

 Foto 32.  Raam on valmis 

 



 

  

Foto 33.  Rühmitamine 

 

Nööpaugupistetega teen ka krae serva (pistete kõrgus 4 lõnga ja vahe 2 lõnga. Rühmitan 

read (2 lõnga rühmas). Äärmised read pilutan paremalt poolt lihtpiluga, 4 keskmist rida 

pilutan pahemalt poolt aedpistepiluga. Teen põimpilu ja pressin. Krae äärde teen esimese 

kaarte rea, kaare pikkus 10 lõnga ja vahe 2 lõnga. Kaare teen neljast lõngast, mille põimin 12 

nööpaugupistega. Lõpuks teen ka teise kaarte rea, alumise kaare kaheksandast 

nööpaugupistest järgmise kaare neljanda nööpaugupisteni. Kaare põimin 12 

nööpaugupistega. 

 

 

 Foto 34.  Minu Kõpu krae 



 

 

Teen pihaosa lõike. Seljaosa pikkus on 20 cm ja esiosa pikkus on 50 cm ja laius on 40 cm, 

2*10+20 cm.  Õlakalle on 2,5 cm. Kaelakaare joonistan särgi kaelakaare järgi. 

Lõike tegemise ja õmblemise juhendaja: Merli Mänd. 

 



 

 

 Foto 35. Kõpu lahtkrae 

 

 

 

 Foto 36. Kõpu lahtkrae seljatagant 

 

  



 

5. Tanu 

5.1 Ajalooline tanu 
 

ERM (muis.ee) on päris rikas Suure-Jaani tanude poolest. Üks vanemaid on 1780- ndast 

aastast(ERM 2077), 1,5 laiune põimpilu ja servas niplispits. Paljud tanud on väga ilusa 

tülltikandiga. Tülltikandit tehti juba 1820-ndal aastal(ERM A 213:4). Väga kaunis 5,5cm laiune 

tülltikand on 1878. aasatal valmistatud tanul(ERM A 509:4084). Suure-Jaani naised 

uhkustasid kaunite põimpilutikanditega, ühel tanul oli heegeldatud vahepits(ERM 17215) ja 

on ka tanu kaunistamiseks kasutatud auktikandit e. Broderiid. Tanu legend(ERM 17215). 

„Tanusid kandsid ainult naised: ülemine terav ots oli paahemale poole viltu, taga rippusid 3 

küünra pikkused enamaste kirjud paelad. Enamasti olid tanud kodusest valgest riidest, 

pulkadel kootud kirjadega kaunistatud. Tanu panti „ehitamisel“ esimest korda pähe.“ 

Teine legend on juba hilisemast ajast (ERM A 509:4096). „Tanu oli suuremalt osalt kirikus 

käimiseks. Tanu sai pähe pandud, rätik ümber seotud nii,et tanu pits alt välja paistev oli.“ 

Muuseumis on ka  2 ühesuguse rikkaliku tikandiga tanu (ERM 15402). Siin on kasutatud 

siidtikandi kaunistamiseks veel brokaati ja tanu serva kaunistab kardpael. Legend ütleb: 

„Krahv Ferseni proua on oma toatüdrukule teha lasknud. Hõbelitkud olnud pääl.“ 

„hõbelõnga ja kirju siidiga kirjatud. Hõbetreemlid äärest ära kulunud“. Teisel tanul (ERM A 

399:14) on näha veel vasklitreid tikandi peal. 

 

ERM A 509: 4094 Suure-Jaani tanu. 

Materja: puuvillane kangas, tüll. 

Tehnika: õmblemine ja pilutamine. 

Mõõdud: kõrgus 24,0cm (pitsita), laius 20,5 cm, pitsi laius 5,0 cm, topeltriie (kaltus) 13,5 cm. 

Kahekordse kangaga osa lõpus on lihtpilu+ põimpilukaunistus, ääres tülltikandiga pits. Tanu 

allääres on 1cm laiune paelatunnel. 

Ligikaudne tanu valmistamise aeg on 1850. aasta; Suure-Jaani, Olustvere vald. 



 

 

Suure-Jaani tanu  ERM A 509: 4094 

  



 

5.2 Minu tanu 

Juhendaja: Silja Nõu 

 

Esmalt teen tanu joonise. Minu peaümbermõõt on 55 cm. Topeltriide laiuseks võtan 11,5*2+ 

1cm ja tanu sopiks 12 + 1cm. Tanu kõrguseks on 53cm+ 2* paelatunneli laius (1+1cm). 

 
 

Tanu otsustan valida sellise, millel on esiääres tikandiga tüll. Meie kaubandusest on päris 

raske leida selliste aukudega tülli, peamiselt on kärjekujuliste aukudega tüllid. Proovin teha 

võrkpitsi, kuid loobun siiski, sest leian enda kapist just sobiliku tülli. Tikin ühe ornamendi 

tanu tikandist ja veendun, et see tüll sobib ideaalselt.  

                                                                                                                                                                   

Teen ruudulisele paberile tikandi joonise, esmalt joonistan keskjoone, siis mustri esmalt 

ühelepoole keskjoont, siis teiselepoole keskjoont. Kontrollin muuseumi pildi järgi, kas 



 

ruutude arv ornamendi keskel on sama. Vigu on paberil lihtsam parandada, tikandis on seda 

väga raske teha. 

 

 

            

Tülli tikand 

1. Ajan sisse värvilise niidi diagonaaliks 

2. Esmalt tikin diagonaalist ülevalpool oleva tikandi, kui see tehtud, siis diagonaalist 

allpool oleva tikandi 

3. Tikin kahekordse mulineega, panen 1 niit kahekordselt. Nii on lihtne tikkimist 

alustada, paned nõela läbi aasa. Selliselt võetud niit ei lähe keerdu ja ei teki sõlmi. 

4.   Põimin korrektselt ruudust ruutu. 

5. Kui niit lõpeb, põimin pahemale poole, pistete alla. Mina võtan nii pika niidi                    

(kahekordsena 70 cm), sellega saan teha 2 ornamenti, lõpetan teise ornamendi lõpus, 

kus pisted on tihedamad 



 

6. Põimides jälgin, et ornamendi siseküljel ei oleks pisted diagonaalselt 

7. Kõige lõpuks teen ornamentide sisemised mustrid. 

8. Serva tegemiseks märgin tikandi kauguse servast. Selleks ajan sisse 2 värvilist abiniiti 

tülli serva joonele ja serva tikandi äärele. Murran tülli kahekordseks pikki serva 

abiniiti. Põimin kahekordse mulineega, põimin ka teist korda samalt joonelt ühe 

ruuduvõrra nihkes. Jätan ühe augurea vahele ja põimin järgmise rea samuti topelt. 

Nüüd põimin sakid 2 korda. Tõmban abilõngad välja ja lõikan ettevaatlikult 

topeltserva tasaseks sakkide joonelt. (Teen samamoodi ka tanupoolse külje, siia sakke 

ei tee.) 

9. Kontrollin tülli pikkuse (53 cm) ja teen samamoodi ka otsad 

 

  

Foto 38. Tülli tikand 

 

 



 

  

 Foto 39.  Kasutan luupi tüllile tikkimisel 

 

 

 

 

 

 Foto 40.  Tülli äär 



 

   

 

 Foto 41.  Tülli tikand 

 

  

Tanu jaoks võtan linase riide (185 g/m). Mõõdan pilutikandi asukoha, s.o. Et oleks mugavam 

tikkida ka äärest lisan siia veel 5cm mõlemale poole. Pilupalistus jääb tanu servast 12 cm 

kaugusele. Lisan veel 12 cm+ õmblusvaru+ 5 cm, kanga pikkuseks 55+10 cm. 

 

Alustan 1 cm laiusest põimpilust. Selleks panen kanga ümmargusse tikkimisraami ja tõmban 

kangast välja 16 lõimelõnga. Põimpilu teen kanga pahemale poolele, põimin pahemalt poolt. 

Alustan põimimist pilutikandi keskkohast ja liigun servade poole. Kasutan Kordonet 50 niiti. 

 

Rühmitan lõngad kolmekaupa. Algul liidan põimides 4 alumist lõngarühma, seejärel liikudes 

ülespoole liidan 2 keskmist lõngarühma ja lõpuks põimin ülemised 4 rühma. Nüüd liigun 

üksiku lõngarühmani ja punun selle nelja punumispistega, nüüd haaran kõrvalt teise üksiku 

rühma ja liigun nelja punumispistega allapoole, põimin 4 alumist lõngarühma, seejärel 

liikudes ülespoole 2 keskmist rühma ja siis 4 ülemist rühma. Viimase põimimisega tulen 

tagasi põimimata jäänud ülemise üksiku rühma punumisele, ristumiskohas põimin 3 korda, 

lõpuks põimin viimase alumise üksiku rühma nelja punumispistega. Et põimimisega õigesse 

kohta jõuda liigun nõelaga juba põimitud tulpadest läbi. 

 



 

Põimin töö pahemalt poolt 

 

 Foto 42.  Põimimine 

 

 

  Foto 43.   Põimpilu töö paremalt poolt 

 

 

Rea otsad kinnitan nööpaugupistetega nii, et mustri keskmine põimitud tulp kinnitub nende 

pistete külge. 

Nüüd teen mõlemale äärde lihtpilu. Selleks jätan pilurea vahele 2 lõimelõnga, pilurea jaoks 

tõmban välja 2 lõimelõnga. Pilutades saan kinnitada ka põimpilureas tekkinud pikad 

lõngajooksud. Topeltriide serva kinnitan aedpiste piluga. Võibolla lihtsam oleks enne 

põimima hakkamist rühmitada tulbad (lihtpiluga teha enne mõlemad ääred), topeltriide serv 

kinnitada sel juhul lihtpiludega. 

Enne tülli kinnitamist tanu serva külge teen 0,7 cm laiuse tunneli. Et kaltuse osas õmblusvaru 

liiga paks ei jääks, siis lõikan osa õmblusvaru ära. 

Tülli kinnitan üleloomispistetega. 

 



 

Mõõdan tanu õige kõrguse, selleks on 24 cm ilma tüllita, jätan lisaks 1 cm õmblusvaru. Tanu 

sopi tärgeldan (pva liim, teen lahuse 1:10), tunneli servast jätan 6 cm laiuselt tärgeldamata, 

tupsutan majapidamispaberiga liigse niiskuse ära ja triigin keskmise kuumusega. Õmblen 

sopi servad kokku ja äärestan. Teen keerupaela, selleks võtan 3*3 m pikkust Kordonet 30 

heegelniiti. Enne tanu sopiosasse tunneli tegemist tõmban heegelnõela abil  juba 

olemasolevatest tunnelitest keerupaela läbi. Nüüd kinnitan tunneli ääre ka sopiosasse.  

 

 

 Foto 44.  Põimpilu töö pahemalt poolt 

 

 

 Foto 45.  Tanu põimpilutikand 



 

   

  Foto 46.  Tülli kinnitamine tanu serva külge 

 

 

 Foto 47.  Keerupael 



 

 

 Foto 48.  Minu tanu ootab linte 

 

Tanu lindi tegemine 

 

Lindi jaoks võtan 1,5 meetrit ja 9 cm laiuse lindi. Silja soovitas, et lindi värv võiks olla 

helesinine. Esmalt teen lipsu. Selleks lõikan lindist 34 cm pikkuse jupi, märgin keskkoha ja 

panen lindi otsad keskjoonel kokku. Ajan sisse 3 kurruniiti, 0,5 cm pistetega.  



 

  

Foto 50.    Kurruniidid keskjoonel 

 

  

Foto 51.   Tõmban niidid kokku 

 

Kurruniidid katan 2,5 cm laiuse lindiga, kinnitan salapistetega. 

Tanu lintide otsad triigin 0,5 cm laiuselt tagasi ja õmblen õmblusmasinaga tihedate sik-

sakpistetega. Murran lindi pooleks, veidi nihkes ja voldin murdejoonel, nii et keskele jääks 2 

cm laiune lappvolt ja ääred murran ka tagasi. Kinnitan lindi lipsu tagumise poole külge. 



 

  

Foto 52.   Lindi voltimine murdejoonel                 Foto 53.    Tanu lindi tagumine pool 

 Foto 54. Minu tanu lint 



 

 

Lindid kinnitan tanu alläärde kurruaugu kohale 



 

6. Põll 

6.1 Ajalooline põll 
 

Põlle kandmine on abielu naisel kohustuslik. Tütarlapsed põlle ei kandnud. Abielu oli au sees, 

põlle sai pruut pulma tseremoonia käigus pidulikul linutamisel koos traditsioonilise 

peakattega ja pärast seda ei tohtinud ta põlleta olla ei tööl ega peol. Igapäevased põlled olid 

lihtsamad, tihti kaunistusteta. 19. sajandi keskpaiku tulid moodi poest ostetud riidest põlled. 

Muuseumis on 2 väga ilusat peenvillasest kangast põlle, 1859. Aastal valmistatud peenvillane 

roosakaslilla valgete lilledega põll( ERM A 564:957) ja uuema aja siniste lilledega peenvillane 

põll. 19. sajandi Viljandimaa pidulikel valgetel põlledel oli alläärde paigutatud geomeetriline 

kaunistus nii pilu, tikandi kui pitsi näol. Sakala ala põhjapoolseid pidupõlli kaunistati pilu, 

pilunarmaste, tikandi ja niplispitsiga. 

(Tiina Jürgen, Viljandi Muuseumi teadur. Viljandi Rahvarõivad) 

 



 

 

Suure-Jaani põll, VM VM 9377: 5/2 E 594 

 

 VM VM 9377:5/2  E 594 

Põll pärineb 19.sajandi lõpust. 

Materjal: puuvillane satiin, puuvillane heegeldatud pits 

Tehnika: õmblemine, tikkimine, heegeldamine 

Mõõdud: põlle allääre laius 82 cm, pitsi laius 6 cm 

 

 

 

 



 

 

 

Muuseumi põlle heegeldatud pits 

 

 

 

 

             Muuseumi põlle tikand ja pits 

 



 

6.2 Minu põll 

Juhendaja: Silja Nõu 
 

Mulle meeldib selle põlle kangas ja uhke tikand. Põlle kanga ostsin  „Karnaluxsist”. Viljandi 

muuseumist tellisin põlle joonlauaga pildid. Heegeldada tuleb seda pitsi põiki ridadega, 

sakiline serv heegeldatakse kui kogu pits on valmis. Alustasin heegeldamist suurendatud 

pitsipildi järgi. Heegeldades avastasin, et muuseumi pitsil on vead sees. Mustri lugemiseks 

heegeldasin jämedama lõnga ja nõelaga, seejärel joonistasin mustri paberile. Muuseumi 

pitsil on ülemine romb ühe rea võrra nihkunud ja seetõttu on ka rombi kõrval muster sassis. 

Pitsi heegeldasin nr 0,5 heegelnõelaga ja nr. 60 Kordonet heegelniidiga. Seda päris peent 

tööd tegin aasta kõige valgemal ajal. Silja Nõu soovitas pitsi veel peenemast niidist teha, see 

pits põlle riidel tundus liiga jäme.Uue pitsi heegeldan 0,5 heegelnõela ja nr. 80 Kordonet 

heegelniidiga. 

 

 



 

Põlle tikandi mustri joonistamiseks suurendan muuseumi joonlaua pilti, prindin välja ja 

joonistan kopeerpaberile oma põlle mustri, natuke lisan ka oma käekirja. 

Panen põlle kanga ja mustrilehe vahele kopeerpaberi, joonistan mustri tühja pastapliiatsiga. 

Kinnitan saadud mustri kangale kuuma triikrauaga, panen valge paberi mustrile ja triigin läbi 

paberi. 

Enne proovisin tikkida kahekordse mulineega, kuid keeruga niit on selle piste jaoks parem. 

 

 

Lisa 7.    Põlle tikandi joonis 

 

 

 Foto 55.  Põlle tikand 



 

Tikin teksaniidiga (Gütermann CA 02776, värv nr. 46), varspistetega. Tikkimiseks kasutan jala 

peal olevat ümmargust tikkimisraami. Nii saan kasutada tikkimiseks mõlemat kätt. Varspiste 

pikkus on 0,3 cm, tikkimisel hoian teise käega niiti pidevalt pingul. Nii ei jää pisted liiga lõdvad, 

on ühtlaselt pingutatud. Varspisteid teen ühekordse niidiga ja nupud kahekordse niidiga. 

Valmis tikandi pressin kanga pahemalt poolt läbi niiske lapi. Alumise ääre palistuse laiuseks 

jätan 1,5 cm. Muuseumi põlle palistuse laiuseks on 1cm ja õmblusmasinaga õmmeldud. Mina 

otsustan teha pilupalistuse, võtan kanga värviga sarnase niidi. Et palistus tuleks korrektne, 

tõmban pilupistete jaoks kangast välja ühe niidi. Kui alumine äär on palistatud, palistan 

pilupalistusega ka põlle küljed, 0,7 cm. Et palistus põlle nurgast liiga paks ei jääks, lõikan osa 

õmblusvarust ära.    

                                                                                                                                                                                              

Pressin palistused. Enne pitsi kinnitamist heegeldan pitsi ülemise ääre külge aasade 

rea(3ahelsilmust), pressin pitsi ja kinnitan üleloomispistetega põlle ääre külge. 

 

 

 Foto 56.  Põlle allääre palistus 



 

 

 Foto 57.  Pitsi kinnitamine põlle külge 

 

 

 Foto 58.  Põlle tikand ja pits 



 

Lõpuks mõõdan põlle pikkuse seeliku pikkuse järgi. Minu seeliku pikkus on 93 cm. Põll peab 

olema seeliku pikkusest 10 cm lühem. Põlle ülemine serv on kroogitud ja see teeb põlle 2cm 

lühemaks. Mõõdan põlle pikkuseks 93-8=85cm. Põlle külgi tõstan 1,5 cm. Et teada saada, kui 

lai tuleb põlle ülemine serv, panen selga seeliku ja mõõdan seeliku pealt 

puusaümbermõõdu, 125cm. Põlle ülemise serva pikkus on 1/4 puusaümbermõõdust, 31 cm.  

Põlle ülemise serva õmblusvaruks jätan 2 cm, ajan sisse käsitsi 2 rida krookniiti, 0,5 cm 

vahega. Sätin krooked parajaks ja lõikan paraja pikkusega 7 cm laiuse värvli. Värvli ühe külje 

õmblen põlle pahemale poole ja keeran siis teise juba ära keeratud serva põlle paremale 

poole, kroogete peale. Kinnitan värvli salapistetega kroogete külge, salapistetega teen ka 

vööosa. 

 

 



 

 

  Foto 59. Põlle värvli kinnitamine kroogete külge 

 

 

 Foto 60. Põlle ülemine osa 

 

  



 

 

 Foto 61.  Minu põll 



 

7. Sukad 

7.1 Ajaloolised sukad 
 

Enne kaunite kootud, vikeldatud ja roositud sukkade tulekut kanti ennevanasti ümber 

jalgade jalanartse. “Jalanartsud olid lihtsad, enam-vähem täisnurksed riidetükid, mis seoti 

jala ümber. Ribad aga tähendavad pikki, kitsaid vöö moodi riideid, mis spiraalselt sääre 

ümber keerati. Lahtiste säärenartsude põhjal sündisid nähtavasti nn säärised. Eestis olid 

need kas riidest kokku õmmeldud või varrastega kootud - nagu sukasääred. Sääriste 

kandmine ilma sokkideta oli naistel suve ajal tavaline. Kui säärised olid jalas, siis ei löönud 

märg seelikuäär vastu säärt. Sokid, teise nimega kapukad, ja nendega säärised - need olidki 

mõne aja eest üldised jalakatted mitmel pool Eestis.  

 

Teatav raskus suka tegemisel oli pöia ja sääreosa ühendamine. Sellest saadi üle, tehes pöid 

ja säär eraldi ja õmmeldes need kokku. Või saadi raskusest mööda teistviisi: ei tehtudki 

kanda, vaid õmmeldi sukk sirgeks nagu kott. Nii on setude sukad järjekindlalt ilma kannata. 

Mujal Eestis leidub ERM-is kandadeta sukki ainult paar haruldast eksemplari, üks Helme, 

teine Viljandi kihelkonnast.  

 

Et sukk paremini jala ja kanna järgi koolduks, selleks õmmeldi Lääne-Euroopas labajala ja 

sääreosa vahele mõlemale poole väike siil. Need siilud (Zwickel) olid värvilisest riidest, sageli 

kenasti välja õmmeldud. Seega selgub, et “vikkel” on algselt tähendanud siilu, millega 

sukasääre alumist osa laiendati ja sellele rohkem jala järgi kuju anti. Hiljem kasutati ka 

vikkelkude ka lihtsalt kaunistusena. “Suuremat uhkust ajasid naised, paisutades vikli-

kaunistust nii, et see lõpuks kattis terve sääre.” (Ilmar Manninen, Eesti rahvariiete ajalugu, lk 

367-378). ERM -is on ühed ilusad Suure-Jaani vikkelsukad (1537/ab), konnareie kiri. 

Muuseumis on ka puuvillased sukad, milledele on nimetähed tehtud vikkeltehnikas.  Enamus 

Suure-Jaani sukad on roositud. Mõnedel sukkadel on sukajutt vikeldatud ja säär roositud. 



 

 

Roosidega sukad 

 

Rääkisime ühe muhulasega käsilolevatest käsitöödest. Mina ütlesin,et roosin praegu Suure-

Jaani sukki, tema vastas, et tal on ka käsil muhu aia roosimine. Küsisin, kas aia ka kootakse 

varrastel. Näitasin talle oma poolelioleva suka pilti ja tema oma aia tikandit. Ja juttu jätkus 

kauemaks. Olin eelnevalt lugenud Ilmar Mannineni raamatust, kus tema sõnul olid 

Viljandimaa kaunitele sukkadele muster tikitud. Segadus missugune! Anu Pink on öelnud, et 

roositud muster tekib kirjalõngade tõstmisest töö ette ja taha, kusjuures kõik silmused 

kootakse seejuures põhilõngaga.  

 

 

 

Sukad 

ERM 15343/ab 

Suure-Jaani roositud sukad 



 

Materjal: villane lõng (valge, sinine, punane) 

Tehnika: silmuskudumine (roosimine) 

Mõõdud: laius 16,0 cm, pikkus 45,0 cm, laba pikkus 22,0 cm 

Terved valged villasukad, “roosiliste kirjadega”: potisinine ja puupunane. 

Arvatav valmistamise aeg 1860.aasta. Valmistaja: Jaanolt, Eeva, Eesti Suure-Jaani. 

  



 

7.2 Minu sukad 

Juhendaja: Anu Pink 
 

1. Suka pikkus maast põlvesilmani  45 (Silja soovitas paar cm juurde panna, et saaks ka 

sukapaela panna), seega 47 

2. Jala kõige peenem koht, põrandast pahkluuni  13 

3. põrandast sääremarja kõige jämedama kohani  34 

4. pöia pikkus  24,5 

5. jala ümbermõõt põlve alt  40 

6. sääremarja ümbermõõt  42 

7. pahkluu ümbermõõt  24 

8. jalalaba  ümbermõõt  22,5 

Et sukad kenasti ümber jala oleksid, on mõned mõõdud 15 % võrra vähendada. 

1. Pöia pikkusest lahutada 1 cm   24,5 = 23,5 

2. 40*0,85 = 34 

3. 42*0,85 = 36 

4. 24*0,85 = 20,4 

5. 22,5*0,85 = 19,125 

Teen oma suka jaoks lõike.( Kasutan“ Sukad ja sokid“ juhendit.) 

Tõmban vertikaalse joone, suka keskjoone. 

Joonistan abijoone, mis määrab ära labaosa suuna, kahe joone vaheline nurk on 115 kraadi. 

Ristumiskoht A.  

Mõõdan punktist A üles suka pikkuse (47 cm). Saan punkti D, tõmban horisontaalse joone. 

Mõõdan punktist A üles sääremarja kõige laiema koha kõrguse põrandast (34 cm). Saan 

punkti C, tõmban siia ka horisontaalse joone. 

Mõõdan punktist A üles pahkluu kõrgus põrandast (13 cm). Saan punkti B. 

Joonistan talla suunal olevale joonele parallelse joone 4cm allapoole. 

Jagan pahkluu ümbermõõdu neljaga (21,5/4=5,3 cm). Kannan ühe neljandiku punktist B 

ettepoole ja teise neljandiku tahapoole. 



 

Jagan sääremarja ümbermõõdu neljaga (35/4=8,75 cm), lahutan saadud arvust 1,5cm (8,75-

1,5=7,25 cm) ja kannan selle punktist C ettepoole. Liidan neljandikule 1,5 cm (8,75+1,5=10,25 

cm), kannan selle punktist C tahapoole. 

Jagan põlvealuse ümbermõõdu neljaga (34/4=8,5), lahutan saadud arvust 1 cm (8,5-1=7,5 

cm) ja kannan selle punktist D ettepoole. Liidan neljandikule 1 cm (8,5+1=9,5 cm) ja kannan 

selle punktist D tahapoole. 

Mõõdan punktist A tahapoole 6 cm, kannapunkt E. 

Lahutan jalalaba pikkusest 1cm (24,5-1=23,5 cm), mõõdan selle kannapunktist E ettepoole, 

varbapunkt F. 

Jagan jalalaba ümbermõõdu kahega (19/2=9,5 cm), mõõdan selle talla keskpunktist G risti 

üles, punkt H, selle joone ja varba otsa vahele ka joon. 

 



 

Muuseumi sukal on alguses 120 silmust, 30 vardal. 12 rida soonikut 3+3, 1 rida pahempidi, 8 

rida sukajutini, sukajutti on 52 rida, siis hakkab roosimine(esimesel ja teisel vardal on 26 

silmust). Säärel on 9,5 ornamenti, jalalabal on 8,5 ornamenti. Enne kanna tegemist on 

esimesel ja teisel vardal 26 silmust, teistel 27 silmust. Kand 20+8+20. 

        

Proovisukk 

 

Soonikuosa tegin algul 6 rida 1,75 varrastega, 8/2 Aade lõngaga.  Kahe lõngaga topeltloodus 

(Eesti silmuskudumine 1, lk 125), 6 rida tegin 1,5 varrastega. Peale soonikut tegin ühe rea 

parempidi, järgmisel real tegin esimesele ja teisele vardale mulgi keerukorra (Eesti 

silmuskudumine1, lk 191), kolmandale ja neljandale pahempidste silmuste rea. Edasi 

kudusin 1,75 varrastega, kasvatasin peale keerukordade rida igale vardale 2 silmust juurde, 

igal vardal 32 silmust. Proovisukale kudusin ühe motiivi roosimist. Proovisuka pesin käsitsi 

ja pressisin.  

 

Suka ülemise ääre laius tuli 17,5 cm ja alumine 20,5 cm. Tegin papist 5 cm* 5 cm akna, lugesin 

aknast silmuste arvu ja ridade arvu - 15 silmust ja 24 rida. Minu suka ülemise serva laiuseks 

on 34 cm 34*15:5=102, 102:4= 26 silmust vardale. Sääre ümbermõõt on 36 cm, 36*15:5= 108 

silmust, 28 silmust vardal. Keerukorrast kanna alguseni on 38 cm, 38*24:5=182 rida. Sellest 

roositud ridu on 130. 182-130=52. Roosimine algab 53ndal real. Pahkluu ümbermõõduks on 

22 cm, 22*15:5= 66 silmust, vardal 22 silmust.  



 

 

 

 

 Foto 62.  Minu vardad, lõngad ja abimaterjal 



 

 

 Foto 63.  Proovitöö ja silmuste lugemine 

 

Suka kudumine 

 

Loon 1,5 varrastega ja 8/2 lõngaga 108 silmust, 27 silmust vardale( see jagub kolmega, sest 

soonik on 3/3). Silmused loon ühele vardale, kahe lõngaga topeltloodusega(Eesti 

silmuskudumine, lk 125). 

Koon 3/3 soonikut 12 rida. 

Vahetan vardad 1,75 vastu, teen ühe parempidise rea. Järgmine rida on keerukord, lõngad 

keeran vastupäeva (Eesti silmuskudumine, lk 191). 

Järgmisel real kasvatan iga varda lõpus 1 silmuse, 28 silmust igal vardal. 

Keerukorrast 12 rida, 13ndast reast algab sukajutt. Sukajuti teen kahest silmusest, 2 rida 

parempidi silmused, 2 rida pahempidiseid silmuseid. 

Keerukorrast 52 rida, 53ndast reast alustan roosimist.  



 

Enne roosima hakkamist jaotan silmused nii, et teisele ja kolmandale vardale jääb silmuseid 

21, esimesele ja teisele vardale jääb 28+7 silmust. Nii jookseb roositud osa piki sääre 

keskosa. Roosimise jaoks võtan 35 cm pikkused sinised ja punased lõngajupid.17 rida 

roositud osa teen ilma kahandusteta, 18-ndast reast teen esimese kahanduse. 11 cm 

ulatuses kahandan sukajutil igal kuuendal real so 10*2 kahandust. Edasi kahandan sukajutil 

igal neljanadal real kuni igal vardal on 21 silmust.  

 

Tõmban pooliku suka papist tehtud lekaalile, siis on näha kas muster jookseb pikki suka 

keskjoont ja kui palju on vaja veel kahandada. Koon teise suka ka siiamaani valmis. Teen veel 

ühe kahanduse sukajutil. 7 ornamenti on kootud. Et sukk pahkluust jääks kenasti ümber jala, 

otsustan vahetada vardad 1,5 vastu. Kahandan teisel ja kolmandal vardal ühe silmuse 

roositud ala kõrvalt. Nüüd on igal vardal 20 silmust. Koon kannalakani, 10,5 ornamenti. 

 

  Foto 64.  Kontrollin suka kahandusi 



 

Enne suka kanna kudumist vaatan Anu Pink-i õpetust „Eesti Silmuskudumine2, Sokid ja 

Sukad“. Hakkan kuduma kolmnurkset kanda. Kannalaka jaoks koon esimese ja neljanda 

varda silmused ühele vardale kokku. Koon 26 rida, 4,5cm. Et tekiks ilus silmuseline serv, 

ridade esimesed silmused tõstan üle kudumata. 

 

Kannapõhja kudumist alustan kannalaka keskelt, koon 4 silmust keskjoonest, seejärel koon 

2 silmust parempidi ületõstmisega kokku. Pärast kokkukudumist keeran töö ringi, esimese 

silmuse tõstan kudumata ära ja koon pahempidi keskkohani ja koon lisaks veel 4 silmust, 

seejärel koon 2 silmust pahempidi kokku ja keeran töö ringi. Jätkan niikaua kuni silmused on 

külgedelt otsa saanud. Lõpuks jääb vardale 22 silmust. 

 

Kannakiil 

 

Kannapõhja silmad jaotan võrdselt esimesele ja neljandale vardale, lisaks korjan kannalaka 

külgmised silmused, 15 silmust. Mõlemal vardal on nüüd 26 silmust. 6 silmust kahandan 

kannakiilu sisse. 2 silmust üle ühe rea, 2 silmust üle kahe rea, 2 silmust üle kolme rea. 

Esimese varda enne viimast silmust koon 2 silmust parempidi kokku, neljanda varda alguses 

koon esimese silmuse ära, seejärel koon 2 silmust kokku ületõstmisega. Teisel ja kolmandal 

vardal jätkan roosimist. 

 

Koon jalalaba osa koos roosimisega kuni teen kannakiilu joonel 2 kahandust, kui olen koonud 

2,5 poolikut ornamenti. Edasi iga ornamendi lõpus ja keskel. Viienda ornamendi viiendalt 

realt teen kahanduse ka teisel ja kolmandal vardal roositud osa kõrvalt.Igal viiendal real 

kahandan igal vardal ühe silmuse. 

 

Suka otsa kahandus 

 

Lõpetan roosimise kuuenda ornamendi lõpus. Jaotan silmused võrdselt igale vardale 13 

silmust. Koon iga varda 2 viimast silmust ületõstmisega kokku. Kahandustega ridade vahele 



 

koon ühe rea kahandamata. Kui igal vardal on 8 silmust, kahandan igal real. Kui igale vardale 

on jäänud 3 silmust, katkestan lõnga ja tõmban selle kõigist silmustest läbi. Ongi lõpuks 

esimene sukk valmis. Koon ka teise suka lõpuni. 

 

Pesen õrnalt käesoojas vees, millele lisan Orto Villasampooni. Loputusvette natuke äädikat. 

Oma suka lekaalile mässin ümber toidukile ja tõmban märja suka sellele kuivama. 

Sukad on jalas imeilusad ja täpselt parajad. Väga hea,et alates pahkluust on sukad kootud 

1,5 varrastega, hoiavad ilusasti ümber jalalaba. 

 

 

 Foto 65.  Suka kand 

 

 Foto 66,67. Esimene sukk on valmis 

 



 

Panen lekaalile kile ümber ja tõmban suka sellele kuivama. 

          

  



 

Sukapaeltega ma eriti suurt vaeva ei näe, valin muuseumist kõige lihtsamad, 1850-1900 

aastal valmistatud villased sukapaelad, paela laius on 3,0 mm ja pikkus 71,0 cm. 

                                                                                                                                                                

   

Sukapaelad, VM VM 2760 E 1335 

  Foto 68.  Minu sukapael 

 

Koon kaaruspaela kahe sukavardaga ja 8/2 villase lõngaga (sama lõngaga on roositud ka 

sukad). 



 

 

 

 Foto 69.  Minu sukad 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Kirivöö 

8.1 Ajalooline kirivöö 
 

Vöö on väga tähtis rõivaese. Olgu naisel mistahes riided seljas, ikka pidi tal olema vöö ümber. 

Nii oli see särgi väel käies kui ka seelikut kandes. Vöö annab kehale tugevust - seda rohkem, 

mida enam pingule see on köidetud. Vöö “kinnitab keha“: on vöö hästi ümber, on keha 

„kõvem“ või „kindlam“. “Vöö pidi inimese keha keskelt koos hoidma“ (Peetri). Risti 

kihelkonnas kinnitati vanavarakorjajale, et „vööde kadumisega on ka inimeste tervis osalt 

kadunud; enne olnud venimise häda haruldane nähtus, nüüd aga igapäevane asi“. Hupel 

pani tähele, et naised kandsid vööd ööd - päevad. Vöö olevat olnud niivõrd pikk, et see ulatus 

mitu korda ümber keha, kuni rindade alla ja kui see oli kõvasti kinni mähitud, paistis 

keskkeha kaunis peenikesena. (Ilmar Manninen. Eesti rahvariiete ajalugu, lk 310). 

Peale seda, kui olin kerinud oma kirivöö vööle, olin ma täiesti päri nende ütlustega. 

 

Naiste vööde lõim oli osalt linane, osalt villane, kude aga linane. Muster tekkis nendest 

villastest lõimelõngadest, mida vastavalt vajadusele üles korjati. Korjamise tõttu sai vöö üks 

pool villasem kui teine, see oli vöö „hüva pool“. Tavaliselt oli, eriti laiematel vöödel, mõlemas 

ääres teist värvi jutike ja tihtipeale samasugune ka keskel. Viimane oli nn süda. (Ilmar 

Manninen. Eesti rahvariiete ajalugu, lk 313). 

 

ERM-s (muis.ee) on Suure- Jaani kirivöösid 68. Võrreldes teiste kihelkondadega, on siin vööd 

päris laiad (4-7,5 cm). Suurem osa vöösid on punase kirjaga, vanemad on madarapunase või 

pruuni kirjaga. Enamus vöödel on teist värvi ääremuster. Vöö otstes on lõimed jäetud lahti 

narmasteks. 

 

Mina valisin kõikidest kaunitest kirivöödest välja ligikaudu 1864 -1884 aastal tehtud vöö. 

ERM 15378:1 Valmistaja Marie Rebane. Korjamisraamatu number: 301:105 



 

Materjal: lina ja vill 

Mõõdud: laius 6,0cm; pikkus 268cm; narmad 14,5cm    

Valmistaja: Marie Rebane, Eesti Suure-Jaani                                                                                                                                                                         

Sain seda kirivööd uurida muuseumis. Narmasteta oli vöö pikkus 2,5 meetrit, laius 6 cm. 

Narmad olid päris kulunud ja ebaühtlase pikkusega, umbes 13 cm. 

 

 

 

Suure-Jaani kirivöö, ERM 15378:1 

 

 Foto 70. ERM-s tehtud pilt Suure-Jaani kirivööst 



 

8.2 Minu kirivöö 
 

Juhendaja: Maret Lehis 
 

 

 

 

 

 

 Foto 71.  Kirivöö rakendus 

 



 

 

 Foto 72.  Kirivöö, mõõk ja piirits. 

 

 

Vööd kudusin suvel õues. Vöö lõimelõngade ühe otsa sõlmisin paelaga puutüve külge, ise 

istusin ringi teises otsas toolil, vöö ümber minu vöö, enda raskusega tõmbasin vöö lõimed 

pingule. Minu vöö kudumise tegi raskemaks see, et ääremuster jooksis teises rütmis 

keskmise osaga. Ääremustri lõngad korjasin mõlemalt poolt enne ja alles siis korjasin vöö 

keskmise mustri lõngad. Lõngu on kergem lugeda kui lõngad on kõik pingul ja iga villase 

lõnga vahel on 2 linast lõnga. Jälgida tuleb, et alt ülestoodud lõng tuleks õigest kohast ja et 

linased lõngad ei oleks risti. Kudumise alguses lõin mõõgaga vahelikke lahti mõõga õhema 

poolega ja nii tulid mõõgal pinnud välja ja lõhkus ära mõned linased lõimed. Mida teha, kui 

lõng katki läheb? Võtsin jupi lõnga ja sõlmisin katkise otsa külge, teise otsa punusin ümber 

nõela, mille kinnitasin vöö kootud osa külge, nii sain ka lõnga parajaks pingutada.  



 

Algul läks kudumine vaevaliselt, sest lugesin ka  mustri diagonaalis olevad üksikud lõngad 

mõõgale, eriti segadust tekitasid mustris paarisarvulised lõngarühmad. Lasin jälle vaheliku 

lahti ja alustasin uuesti. Nii ongi minu vöö esimesed 40 cm vigadega. Maret ütles, et neid 

üksikuid täppe pole vaja lugeda, need tulevad ise (no tore, kuidas ise?). Uurisin koolis õpitut 

ja tõesti vahelikkude vahetamisega tulevad, jah ise. Nüüd jooksis muster ise paika ja muutus 

ka reljeefsemaks. Tundsin,et kirivöö kudumine on väga põnev.  

 

Kui pikk peaks olema kirivöö kootud osa? Algul teadsin, et pean kuduma 3 vööümbermõõtu 

(minul on see 84cm), Silja soovitas 3 meetrit kududa, see hoiab seeliku kindlalt paigal. 3 

meetrit kirivööd on piisav pikkus, et see töö selgeks saada. Kui 2,94 cm vöö mustrit sai 

kootud, kudusin veel 3 cm labast kude ja narmaste jaoks jätsin 14 cm. Et narmad hargnema 

ei hakkaks sõlmisin neljast kohast  linased lõimelõngad. Lõpuks aurutasin vöö kuuma 

triikrauaga läbi niiske lapi. 

 

 Foto 73.  Kirivöö kudumine 

 

Minu kirivöö rakenduse ja kudumise video on minu facebooki käsitöö lehel (Ingrid Teesalu 

käsitöö) 



 

 

 

 Foto 74.  Minu kirivöö 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

9. Seelik, körtsik 

9.1 Ajalooline seelik 
 

Enne 18. sajandit käisid Lõuna-Eesti naised linasest riidest undrukuga, pallapooliga, talvel 

villase vaipseelikuga. Pikitriibuline seelik hakkas levima 18.sajandi lõpust Põhja-Eestist. Hupel 

toonitab paaril korral eriliselt just seda, et „seelik“ on triibuline. Ta mainib seelikut („säilik“) 

esimest korda 1790. aastal ja hiljem oma sõnaraamatus, märkides, et see sõna pärineb 

Tallinnamaalt (Ilmar Manninen. Eesti rahvariiete ajalugu, lk 226). Ka Pärnumaalt hakkasid 

levima triibuseelikud idapoole. Arvatavasti jõudis triibuline villane seelik Viljandimaale 1830-

1850 aastatel. Viljandimaa seelikute triibustik on rohkem sarnane Pärnumaa seelikutega, 

põhivärv on sagedamini punane, harvem roheline või sinine. Harilikult tehti seelik ühest 

tükist, põikriidest, mis kooti juba nii lai, et see andis vajaliku pikkuse välja. Seeliku laiusega 

sooviti näidata rikkust ja väljapaistvust, eelistati laia seelikut. „Mida laiem, seda ilusam,“ öeldi 

Kolga-Jaanis. Selline seelik rõhutas figuuri lopsakust. Seeliku õmblemiseks kulus 5-6 küünart 

riiet, Põlvas tegid jõukamad seeliku, kuhu kulus 8 küünart riiet (1 küünar ehk 21 tolli = 0,533 

meetrit). Kuna seelikuks tarvitati nii palju riiet, tuli seda tingimata voltida värvli juurest. 

Seeliku siseküljele, alla äärde õmmeldi kuni kämblalaiune linane riideriba, nn toot. See 

kaitses riiet alt määrdumise ja kulumise eest. Mõnikord teenis toot ka ilu otstarvet. Kui see 

oli küllalt paks, pingutas see seeliku alt ilusasti laiali. Kõige tavalisem moodus seelikut paigal 

hoida oli kinnitamine seeliku oma värvliga. Viimase otsad olid sageli keeratud silmusteks, 

millest köideti (Ilmar Manninen. Eesti rahvariiete ajalugu, lk 230- 232). 

 

ERM- i (muis.ee) Suure-Jaani seelikuid uurides on näha, et vanemate ja uuemate seelikute 

värvid on erinevad. 1844ndal aastal valmistatud seeliku värvid on pruun, tumesinine, 

kahvatu kollane, tumepunane. Põnevad leiud on seeliku lõngade värvimisest: 

1864.a. Puupunane, sinikivi sinine - valkjam ja tumedam, roheline - esiteks sinikiviga alt ära 

värvitud ja siis kaselehtedega üle keedetud. 



 

“Puupunane. Puud värvimise jaoks müüdi naela viisi, 60 kop nael, puu ööveldati peenikesteks 

laastudeks, laastud lüütati (leotati) potis ahjukapis, siis pandi lõngad sisse, need seisivad 

enne kolm päeva, kui värvitud said. Kollane saadi sanglepa (emalepa) lehtedest, pruun sibula 

koortega.” 

Seeliku triipudes on eriti ilus lilla värv. Ühe seeliku legendist leidsin: “Kaselehe- ehk 

potiroheline, viiulivärv( lilla)”. Võib arvata, et lillat värvi hakati kasutama hiljem, aga leidsin 

lilla ka 1820nda aasta seelikust. Aniliinlilla ehk Perkini lilla avastati 19. saj keskel. Enne seda 

sai lillat värvi sinipuiduga värvimisel maarjajää peitsiga. 

Muuseumi seelikute seast jäi silma rohelise põhitooniga seelik, mille triipude värvide seas on 

minu põlle värvid. Legend ütleb: “Oma kedratud ja oma värvitud lõngadest koetud. Kinkija 

pärinud. Piku triipu domineerib roheline.” Arvatavasti on lõngad värvitud nii nagu ülevalpool 

kirjeldatud, 1864.aastal. 

 

ERM 4642 Suure-Jaani seelik 

Tehnika: labane (kangas) (koerips) 

Materjal: villane (kude); linane (lõim) 

Mõõdud: värvli laius 3,0 cm; toodi laius 15,0 cm; vöö 74 cm; alläär 246 cm; lõhandiku pikkus 

32,0 cm; seeliku pikkus 82 cm; voldi sügavus 3,0 cm 

Valmistamine: ligikaudu 1862.a. 

Määrasin muusemis lõngade värvid. Selleks kasutasin Anchor mulineede värvide raamatut.  

Roheline lai triip 258, tumedam sinine 816, valge, punane 19, pruun 380, kollakas roheline 

281. 

Teine triip: pruun 380, natuke heledam punane 1025, sinine 164, helesinine 920, valge.  

Seelik ei olnud pleekinud, pahemal pool olid samad värvid. 

 

 



 

 

 

Foto 75.  Seeliku mõõtmine muuseumis 



 

 

 

Foto 76,77.  Muuseumi seeliku toodi ja voltimise uurimine 



 

9.2 Minu seelik 

Juhendaja: Merli Mänd 

 

Seeliku õmblemine 

 

Pressin seeliku kanga läbi märja lapi.  

Seeliku õmblusvarude kantide, värvli ja toodi jaoks kasutan pleegitamata linast kangast. 

Õmblen kanga õmblusvarud 1,5 laiuse kandiga (kandi jaoks lõikan 5 cm laiuse riba). Minu 

seeliku kinnis jääb esiosa voltimata poole paremale poole. Alustangi voltimist siit. 

Ärakeeramiseks jääb 5 cm, siis teen ühe voldi ja  selle kõrvale 16 cm laiuse voltimata osa. 

Edasi voldin 2,5 cm sügavused voldid (voldi südame joone asetan teise voldi südame peale, 

niimoodi üle ühe voldi voltides jäävad värvid ilusad). Voldid kinnitan nööpnõeltega ja 

kontrollin tulemust oma vööümbermõõduga, minul on see 80 cm. Kaldpistetega kinnitan 

voldid, voltide kinnitamisel jälgin, et voldi harjad oleks veidi tõstetud, kuni 0,5 cm. 1,5 cm 

ülemisest äärest kinnitan voldid veel tikipistetega. 

 

 

 Foto 78. Seeliku voltimine 

 

Enne värvli panemist aurutan voltide serva. Lõikan värvli jaoks 10 cm laiuse riba, sellele ribale 

tõmban 2,0cm kaugusele joone, mööda seda joont õmmeldes tuleb värvli laius korrektne 



 

(voltide serv ja värvli serv peavad olema kohakuti). Värvli  panen seeliku pahemale poole, 

õmblen ja pressin, triigin ka kandi teise serva õmblusvaru tagasi. Nüüd keeran värvli teise 

serva seeliku paremale poole ja kinnitan salapistetega voltide külge. Värvli laiuseks tuleb 2,5 

cm. Võtan välja kaldpistete niidid ja triigin värvli 

 

 

 Foto 79.  Seeliku värvli kinnitamine 

 

Panen seeliku küljed kokku ja teen küljeõmbluse, õmbluse teen läbi pidepaela, kinnise 

pikkuseks jätan 17 cm. Et kinnise ots küljeõmbluses tugevam jääks, keeran küljeõmbluse 

pidepaela siin täisnurkselt küljeõmbluse suunas ja peidan pidepaela otsa kantide vahele. 

 

 

 Foto 80. Seeliku küljeõmblus 



 

Panen seeliku selga ja lasen mõõta minu seeliku pikkuse, 15 cm põrandast. Seeliku allääre 

ärakeeramiseks jääb 2 cm. Sellele joonele õmblen toodi. Toodi laiuseks jätan 14 

cm+õmblusvarud 3,0 cm. Peale toodi õmblemist seeliku allserva pressin õmblusvaru ja 

õmblen toodivärvi niidiga toodi õmblusvaru külge (nii ei hakka toot seeliku alt välja vajuma). 

Pressin õmbluse ja triigin ka toodi teise serva õmblusvaru pahemale poole. Traageldan toodi 

teise serva seeliku külge ja kinnitan seeliku värvi niidiga salapistetega. Salapistete tegemiseks 

murran toodi serva 0,5 cm kauguselt maha (nii ei jää toodi serv pressides seeliku õigelt poolt 

näha). Pressimisel peab panema paksema paberi toodi serva ja seeliku kanga vahele. 

Kinnitan värvlile haagi. 

 

  Foto 81,82.  Seeliku toodi kinnitamine 

 



 

 

 

Foto 83.  Minu seelik 



 

10. Liistik, liivistik, libistik 

10.1 Ajalooline liistik 
 

ERM- s on päris palju põnevaid legende liistikutest (muis.ee). Toon siin välja just legende 
vanemast ajast. 
“Liivistik nagu prusslappki on saksa keelest võetud nimed nagu see riidemood isegi. Kanti ju 
linnas enne seda u 100 a eest selletaolisi riideid. Liivistikku kanti särgi peal, kuna liivistiku all 
ümber kaela rätik ilma sõlmimata käis, otstega särgi vöö vahel. Trellriidest, seda riiet kooti 
24 jalga.” Jüri. 
“Tähtis sellepoolest, et tal puuduvad käiksed. Kantud särgi pääl suvel, sel ajal kui pihtsärgi 
kandmine juba vanaks hakkas minema, 1870- 80 ndatel aastatel. Riie on seesama, mis 
harilikul pihtsärgil.” Põlva. 
“Liistik on õmmeldud 1895.a laulupeole minekuks, eeskujuks vanemaaegne naiste 
kampsun, mille järgi on tehtud seesid.” Tartu- Maarja. 
“Kantud pulmas ja pidudel uhkuseasjana.” Maarja- Magdaleena. 
 
Rahvariiete raamatust leiab liistikute kohta järgmist:” ...on olemas seeside, händade ja 
nariga liistikud. Osal seesilistest liistikutest on seesid ümberringi, seega pidevseesid, kas 
lappi pressitud või kaharad. Pidevseesilised liistikud on peamiselt Ida-, eeskätt Kagu- Eestis, 
alates Põhja- Tartumaast ja siirdudes lõuna poole. Rühmseesiliste liistikute ala on seevastu 
kõigepealt Lääne- ja Harjumaa. Suur kaelaavaus, kaelarätik paistis sealt laialt välja.”( Ilmar 
Manninen, ““Eesti rahvariiete ajalugu”, lk 255 ).  
 
Muuseumis on Suure-Jaani liistikud sarnased, rühmseesilised liistikud. 
 
ERM A 509:2288 
Suure- Jaani 
Tumepruunist telgedel kootud linase lõimega toimses koes villasest tugevasti vanutatud 
kangast naiste liistik, mis koosneb neljast seljatükist, kahest hõlmast ja seesilisest voodrita 
kangaribast. Seljatüki õmblus keset selga ja pihast algav õmblus läheneb allpool 
keskõmblusele. Hõlma ja selja vahe 4 cm laiune kiil. Kaelaava lõige eest kumer ja hõlma all 
kaks 14 cm pikkust rinnavolti. Hõlmad kinnituvad eest kuue kannaga vasknööbiga. Liistiku 
alumisse äärde õmmeldud 10 cm laiune kangariba, millest moodustatud kummalgi küljel 2 
lappvolti. Seljatüki keskõmbluse kohal vastandvolt ja vahetult selle kõrval kummalgi pool 2 



 

lappvolti. Liistiku voodriks on seljaosas valge-punasekirju ja hõlmadel valge musta-
sinisekirju väikeste taimornamentidest mustriga puuvillane kangas. Liistiku kaeluse ja 
käeavade servad kanditud siseküljelt musta puuvillase kangaga.  
Mõõdud: laius õlgadest 33,0 cm;  laius pihast 31,0 cm;  pikkus 32,0 cm 
Arvatav valmistamise aeg on 1850.a.     

 

 

Foto 84. Suure-Jaani liistik, ERM A 509:2288   Foto 85. Liistiku seljaosa, ERM A 509:2288 

  

  



 

10.2 Minu liistik 

Juhendaja: Merli Mänd 

 

Sarnased kangad liistiku jaoks saan Tartu Aardla Kaubandusest ja Karnaluxist. 

 

Liistiku lõike konstrueerimine 

Liidan juurde ka lisad. 

Rü 105                 105+8=113         ½  56,5 

Vü 86,5                86,5+6=92,5       ½  46,25  

Pü 112                  112+4=116         ½  58,0 

Rk 31 

Ep 44 

Sp 38                    

Sl 39                  39+1,6=40,6          ½  20,3 

Kü (kael) 40,75   40,75:5=8,15 

Rsv (rinnasissevõte)          9,6 

Õp 13 

Vp 63 

Käeaugukaare sügavus, Käks 23,2 

Käeaugukaare laius, Käekl ½ ( Rü+L): 4 -lisa 1,5   56,5:4=14,125-1,5=12,625 

Kkl(selja kaelakaare laius) ⅕ (Kü+L) -1,0    8,15-1,0=7,15 

Skkp ⅕ (Kü+L) - 0,5    8,15-0,5=7,65 

Kks  ⅕ (Kü+L) +0,5     8,15 +0,5=8,65 

 



 

 

 

 

Konstrueerin liistiku lõike ja teen prooviliistiku, korrigeerin kaeluse joont. Pressin liistiku 

kanga läbi märja lapi mõlemalt poolt. Nüüd võin lõigata välja liistiku tükid ja voodri tükid.  

 

Õmblen kokku pihaosa. Enne voodri külge õmblemist kroogin veidike esiosa käeaugukaart 

järelpistetega rinnajoonelt. 



 

   

 Foto 86.  Liistiku käeaugukaare töötlemine rinnajoonel 

 

Esikinnise jaoks õmblen katteriide vahele linase riba 

 

 

 Foto 87.  Liistiku hõlma katteriidele vaheriide õmblemine 

 

Õmblen voodri katteriide külge, seejärel õmblen voodri kaelakaare külge ja õmblen 

voodripoolt õmbluse maha (kapin). Samamoodi teen õmblen ka käeagukaared, kuid siin 

jätan 10 cm pikkuselt õla pealt õmblemata, et saaksin  liistiku sellest läbi tõmmates õigetpidi 

keerata. Seejärel õmblen ka lahtijäänud osa kinni ja kapin õmbluse.  



 

Pressin pihaosa. Seesi jaoks lõikan 12,5 cm laiuse riba, riba pikkuseks tuleb kanga laius. 

Palistan alumise ääre käsitsi, 1 cm.  

 

Selja keskele teen teen vastandvoldi ja kummalegi poole veel 2 lappvolti, need voldid pressin 

maha. Mõlemal küljel olevad 2 lappvolti jätan pressimata. Õmblen seesi pihaosa külge, 

pressin õmblusvarud ülespoole ja kinnitan käsitsi sissevõtete ja külje- ning seljaõmblusvaru 

külge. Kinnitan voodri alumise ääre salapistetega õmbluse külge. Nööpaugud teen käsitsi. 

 

 

 Foto 88. Seesi ääred 

 

 Foto 89. Seesi voltimine 

 



 

 

 

 

Foto 90,91.  Minu liistik 



 

11. Kampsun, pihtsärk 

11.1 Ajalooline kampsun 
 

Kampsunite kohta leiab üllatavaid avastusi ERM-st (muis.ee). Uurisin vaid seesilisi 

kampsuneid vanemast ajast, nende legende. Väga paljud kampsunid on lastud teha rätsepa 

juures, kuid ühe Suure-Jaani kampsuni juures on nii armas kirjutis: “kodus näppudega 

õmmeldud”.  

“...harilikult olla pihtsärk omakoetud riidest õmmeldud, kuid rikkamatel olnud ka ostetud 

kalevist pihtsärke; värv olnud sinine või must. Mustad olla ilma värvimata musta lamba villast 

kedratud ja koetud. Sinist värvitud aga “potisinisega”; värvimise viis: 3 päeva hapetatud kuse 

sisse pannakse lõngad ja sinikivi likku ja hoitakse nõu soojas kohas; nõu ehk pott seotakse 

päält kõvasti kinni ja iga päev 1 kord lõngu segades, hoitakse umbes nädal aega; on see aeg 

möödas, siis pestakse kuse hais juurest ja lõngad on värvitud. “Olõs lamba sinitse, Ei olõs 

naistõl langa värvimist ega kusõ korjamist.” Põlva. 

Mõnel vedas: “Kalev, millest ta õmmeldud saadud, rändavalt kaupmehelt öömaja eest.” 

Palamuse.  

“Potisinine, punaste nööridega, mis vanasti orjuse ajal igas vallas isekujul pääle aetud, et 

herrad “ oma inimesi “ära tunneksid.“ Rõngu. 

“Lahtise kaela ja rinna pääle olla köidetud valge rätt, mille pääle veel suur sõlg asetatud. 

Kampsoni alla köidetud vöö vööle, mis kummardamise ajal näha pidi tulema. Tarvitatud 

pidudel, eriti pulmas.” Otepää. 

“ tuhandevoldiline kampsun; pühapäevane naesterahva pääliskampsun.” Urvaste. 

“ Kanti peaasjalikult kirikus käies.” Pilistvere 

“ olla laulatuse kampson, rikkamate peretütarde uhkuseasi.” Maarja-Magdaleena.  

“ uuena kantud pühapäeviti, vanana argipäeviti” Äksi. 

“Suure-Jaani kihelkonnas kanti potisinist läbivillast seesidega kampsunit, mis hakkas levima 

uue moena 19. sajandi esimesel poolel. Need veidi alla vöökohta ulatuvad pikkade käistega 



 

pihakatted olid rühmseesilised s.o rühmiti volti seatud ääreribaga. Hõlmad kinnitati ees 

haakidega.” (rahvarõivad.ee).  

 

VM VM 3145 E 237 

Kampsun, Suure-Jaani 

Materjal: villane, tumesinine( potisinine) 

Kirjeldus: Kampsun, rühmseesidega, õmmeldud käsitsi. Seljal õmblused (kaar-), keskseljal 

õmblus. Selja pikkus 33 cm, laius piha kohalt 32 cm. Eest õlalt pikkus 34 cm. Kogu laius alt 75 

cm. Käise pikkus 58 cm, laius ülalt 40 cm. Käise suud õmbluse kohalt kaarja lõikega. Seesiriba 

laius 6 cm, pikkus 170 cm. Kaelaauk, eest ääred ja käise suud läbitikitud eesnõelapistel 2 

korda ( äärtest 1 cm kaugusel). Tikete vahe 1 cm. Kampsun eest haagitav. Lisaks ees 10 valget 

nööpi. Tagumiste seeside peal 3 samasugust valget nööpi.  

Valmistamise aeg on umbes 1859. a.  

 

Suure-Jaani kampsun, VM VM 3145 E237 



 

11.2 Minu kampsun 
 Juhendaja: Merli Mänd 
 
Kampsuni materjali ostan Tartu Aardla Kaubandusest. Kuigi muuseumi kampsunil ei ole 

voodrit, siis mina otsustan ikkagi kampsunile panna ka voodri. Liistikul on sama vooder.  

 

Esmalt teen lõike. Põhilõikena kasutan liistiku lõiget. Hõlmale lisan kolmanda sissevõtte 

(nihutan küljeõmblust selle võrra). Kohendan käeaugu õigeks. Tavalise varruka õmbluse viin 

küünarnukijoonele. 

Peale proovi õmblen hõlmade sissevõtted ja seljaosa õmblused ja õlaõmblused. Sama teen 

ka voodriga (voodri juurdelõikusel annan seljakeskjoonest 2 cm avarust juurde). Õmblen 

voodri kaelakaarele diagonaalselt lõigatud tumesinised kandid.Ühendan voodri ja pealisriide 

kaelakaare. Pressin kaelakaare. Õmblen küljeõmblused kokku ja märgin käeaugukaare. Seesi 

jaoks lõikan kanga laiuse riba. Seesi laiuseks on 6 cm+ 2,5 cm õmblusvaru. Palistan allääre 

salapistetega, seesi otsad teen veidi kumerad. Selja keskjoonel asuvad voldid sarnaselt 

liistikule, lisaks on kummalgil  pool veel 3 volti. Pressin sisse seesi voldid, puusa kumeruse 

jaoks lisan ühe voldi ka küljejoonest 3 cm hõlma poole.  

Õmblen seesi kampsuni alumise serva külge (õmblusvaru 1,5 cm). Kampsuni allääre 

õmblusvaru on 1 cm, seesi 1,5 cm-ne õmblusvaru katab selle. Pressin õmbluse ja kinnitan 

seesi õmblusvaru seljaosa õmblusvarude, külje õmblusvarude ja hõlmade sissevõtete külge. 

Kinnitan voodri allääre salapistetega selle õmbluse külge. Tepin kaelakaare ja hõlmade 

servad. Õmblen varrukasuud, teen kaarja lõikega 4 cm pikkused lõhikud õmblusesse. Tepin 

varrukasuud. Õmblen varrukad käeaugukaarde ja kinnitan salapistetega varrukavoodri 

käeaugukaare külge. Õmblen hõlmale haagid, parema hõlma nööbid kinnitan linase nööriga, 

kinnitan haagid. 



 

  

Foto 92,93. Kaelus, kinnis 

 

 

 
 Foto 94. Seesi pahem pool. 



 

 

Foto 95. Kampsuni seljaosa 

 

 

Foto 96.  Kampsuni varrukasuu 



 

 

 

Foto 97.  Minu kampsun 

 

  



 

12. Lahttasku 

12.1 Ajalooline ese 
 

Mitmesuguste väiksemate tarbeesemete kaasaskandmiseks olid paelaga vööle köidetavad 

lahttaskud. Üldiselt kanti taskut särgi peal, nii et tasku jäi seeliku kinnise lõhikuga kohakuti, 

Lääne-Saaremaal, Kihelkonnal, Kärlal ja Ansekülas - aga seeliku peal. (Eesti rahvarõivad, 

1981; lk 33) 

ERM- is (muis.ee) ongi palju just neid Saaremaa helmestikandiga lahttaskuid. Leidsin lisaks 

ka mandril ilusaid taskuid. ERM 2715 Mihklis tanudest tehtud tasku, 1800. aastal. Audru 

tikandiga lahttasku ja üllatuseks kõige ilusam lahttasku on Suure-Jaanist toodud, kasutatud 

on mulgi räti maalisid.  

 

ERM A 640:197 

Nimetus 

Lahttasku 

Valmistamise aeg 1935.a 

Tehnika: õmblemine ja tikkimine 

Materjal: puuvill, vill, vask( helmed) 

Mõõdud: kõrgus 20,5 cm ; laius 15,0 cm; paela pikkus 123 cm 

 Suure-Jaani lahttasku, ERM A 640:197 



 

12.2 Minu lahttasku 

Juhendaja: Silja Nõu 

 

Kuna ma varem ei ole maalit tikkinud, siis tahtsin proovida, kuidas selle tegemine käib.  

Maali jaoks võtan särgi kanga ja Ruffeli poest ostetud “Madeira” tikkimisniiti. 

 

Esimese maali tegemiseks kasutan tikkimisraami, kuid teised teen ilma raamita. Ristikpistet 

on raamil päris raske teha. Maali laiuseks märgin 4 cm, äärte märgistamiseks tõmban välja 

niidi, ka keskjoonel tõmban välja niidi. Nüüd märgin ristikpistete ridade asukohad, rea 

laiuseks võtan 0,4 cm. Kui ristikpistetega on kogu maal täidetud, teen ridade vahed üle 

varspistetega. Enne pressin maali ja panen töö tikkimisraami. Varspisted jäävad korrektsed, 

kui kasutada raami ja pistete tegemisel kasutada mõlemat kätt (jala küljes olev tikkimisraam). 

Maali serva rullimise jaoks jätan 1,5 cm laiuse õmblusvaru. Rullin serva tihedalt märgade 

näppude vahel kokku ja ja teen üle tihedate nööpaukpistetega, kolmekordse niidiga. Teen 3 

15 cm pikkust maali ja keskmise maali kaunistan vaskpärlitega, pärlid kinnitan kahekordse 

niidiga. Maalide ääred kinnitan omavahel pahemalt poolt. Kinnitan taskukoti riide maali 

ülemise serva külge, tekitades serva äärde kandi. 

 

 

 Foto 98.  Maali tikkimine ristikpistetega 



 

 

 

 Foto 99,100. Lahttasku 

 

5 cm äärest ülevalepoole teen veel ühe lisatasku ja sellest veel 5 cm kõrgusele jääb tasku 

ülemine murdejoon. 10 cm jääb liistiku seesi alla. Teisele poole panen veel lisariide. Ääre 

kandi jaoks lõikan diagonaalriidest 6 cm laiuse riba. Triigin kandi pikuti pooleks ja lõikeservad 



 

asetan maali servade alla ja kinnitan käsitsi kandi maali külge. Maalist ülespoole jäävad 

servad õmblen masinaga. Kandi teise serva kinnitan salapistetega.  

 

 

 Foto 101.  Minu lahttasku 



 

13. Pastlad  

13.1 Ajaloolised pastlad 
 

Pidujalanõudeks olid Suure-Jaani naistel pargitud veisenahast pastlad. “Kirikupastlad olid 

parknahast, mida kõige pikem tee käeotsas kanti ja alles kirikulepikus jalga pandi, näpuvahel 

jälle koju viidi ning kulumise eest kirstukapis hoiti. ”Suure-Jaani pastelde puhul peeti ilusaks 

peeneid tärkmeid ja kand pidi kõige vähem kolm kortsu olema. Pastlapaelad tehti üsna pikad 

ja pleegitati hästi valgeks. Naised ei sidunud pastlapaelu nagu mehed, nemad jätsid sääre 

vabaks ja kinnitasid paelad ainult põlve alt- mitu ja mitu ringi paelu üksteise pääle. 

(rahvarõivad.ee) 

 

ERM A 694:88 Kolga-Jaani pastlad 

 
Kolga-Jaani pastlad, ERM A 694:88 



 

13.2 Minu pastlad 

Juhendaja Inna Raud 

 

Pastelde materjali sain Jõgeva nahavabrikust, taimpargitud 2 mm paksune veisenahk.  

Joonistan paberile talla mõõdu ja teen selle järgi pastla lõike.   

 

 

 Foto 102.  Pastla lõige 



 

 

 



 

Märgin naaskliga lõikele aukude ja tärgete kohad, et neid saaks ka nahale üle kanda. 

Joonistan naaskliga naha paremale poolele lõike järgi lõike kuju ja kõik seal olevad 

märgistused. Lõikamiseks kasutan kangakääre ja lükatava teraga nuga. 

 

 

 Foto 103.  Tärgete tegemine pasteldele 

 

Nina ja kannaosa aukude märgistamiseks kasutan teritatud kruvi, nii saan nõela hästi läbi 

tõmmata. 10 mm peitliga löön tärgete kohtadesse pilud. Kasutan puidust alust.  

 

Õmblemiseks kasutan tugevat linast niiti. Kanna krookimiseks ajan sisse niidi märgitud 

aukudest ja tõmban mõlemast niidiotsast naha tugevalt krookesse ja seon umbsõlmega.  



 

Löön kummihaamriga õrnalt krooked pehmeks ja keeran kanna õiget pidi. Ninaosa 

õmblemist alustan tippude krookimisest hoides naha pahemat poolt enda poole. Võtan nii 

pika niidi, et lisaks krookimisele saan teha ka ninapealse õmbluse. Tõmban alguse- ja 

lõpuniidid tugevalt kokku ja seon otsad umbsõlmega korralikult kinni, kroogete lähedalt teen 

üleloomispiste.  

 

Õmblen ninapealse õmbluse kuni tärgeteni. Taon haamriga õrnalt õmbluse kahele poole 

laiali ja ka ninaosa veidi pehmemaks. Keeran ninaosa õigeks ehk väljapoole. 

 

 

 Foto 104.  Naha sisse aukude tegemine 



 

 

 Foto 105.  Kanna krookimine 

 

 

 Foto 106.  Pastla kand 



 

 

 Foto 107.  Pastla nina 

 

 

 

 

 

 Foto 108.  Pastla nina õmblemisaugud 



 

 

 Foto 109.  Pastla kõrvade kinnitamine 

 

 

Lõikan nahast välja 7 mm riba, lõikan mõlemad otsad teravaks, teen naaskliga augu ja panen 

traadist murtud haagid neist läbi. Paela keskkoha ja ninapealse õmbluse panen kohakuti ja 

alustan traadist haakide abil paelte tärgetest läbiajamist paralleelselt kahele poole. Taga 

kannani jõudes tõmban pastla krookesse ja kohendan jala järgi parajaks. Ristan paelad 

kanna taga ja ajan vastaspoolel 3 tärgete vahekohast veelkord läbi. 

 

Et fikseerida paelad enne jala ümber sidumist, teen mõlemale küljele kõrvad. Selleks lõikan 

4 riba (1 cm laiad ja 8 cm pikad) ja teen nende keskele sisselõiked. Murran kõrva pooleks, et 

tekiks 2 aasa. 

 

Keerupaela tegemiseks võtan 3 meetri pikkused linased niidid 4* 6 niiti. 



 

 

 Foto 110.  Minu pastlad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14. Ehted 

14.1 Ajaloolised ehted 
 

Eesti rahvarõivase juurde kuuluvad ka kindlasti kaunid ehted. A.W Hupel on nii värvikalt 

kirjeldanud neid ehteid: “Eesti naised armastavad oma pead ja rinda rohkesti litrite ja 

hõbedaste helinatega ehtida; nimelt igasuguste sõlgede, preeside, krõllide, lehtede, 

paatritega jne., nii et mõned kannavad rohkem kui 40 rubla eest hõbedat oma kaelas ja 

rinnal, mis eriti Põltsamaal ja Viljandimaal läheb väga kaugele.” Ehteid valmistasid enamasti 

kullasepad linnades, kes müütasid neid muuhulgas laatadel. Koguni Riiast olevat ehteid 

toodud, nagu rahvalaulud mainivad. Lihtsamad ehted valmistati ise või lasti mõnel 

külakullasepal valmistada. Tavaliselt olid sõled hõbedast, vaesemad aga lasksid need 

valmistada vasest, tinast või isegi plekist. 

 

Põhja-Eestis olid sõled väiksemad kui lõunas. Sõle suurus sai Lõuna-Eestis rikkuse ja uhkuse 

mõõduks. Suur sõlg on pärit Pilistverest (läbimõõt on 20 cm), kaunis suuri sõlgi on kantud ka 

Paistus ja Kolga-Jaanis. Eriti suured kuhiksõled on setudel. Sõlge kanti silmapaistval kohal. Ka 

siis, kui pikk-kuub oli seljas, pidi see välja paistma, sõlg seati rätiku peale rinna ette. Seal, kus 

suured sõled tekkisid, ei peetud preesi üldse nii pidulikuks kui sõlge. Nii olevat Rõngus 

kantud preesi särgi ees igal ajal, sõlge ainult erilistel puhkudel. Sõlgede ja preeside ilu pidid 

täiendama mitmesugused kaelakeed. Need koosnesid mitmevärvilistest ja erineva 

suurusega klaaspärlitest või hõbepärlitest, lisaks helmed. Pärleid kanti kas tihedalt kaela 

ümber või kaarjalt rinnal rippumas. (Ilmar Manninen, Eesti rahvariiete ajalugu, lk 336-348). 

 

Muuseumist leidsin Suure-Jaani huvitava krõlli, ilusa Pilistvere helmekee ja paar keed ka 

Kolga-Jaanist.  Nendest keedest sain ideed ka enda kaelakee tegemiseks. 

 



 

ERM A 479:29, ERM 8753 

 

ERM 4418 

 

  



 

14.2 Minu ehted 

Juhendaja: Anu Randmaa 

 

Minul on kodus olemas üks keskmise suurusega hõbe- kuhiksõlg, väikese hõbe- vitssõle 

ostsin Tallinnast, Pikk 22 Eesti käsitöö majast. Kaelakee jaoks keskmise suurusega hõbekrõlli 

tegi Heikki Puhk.  

 

Anu Randmaa juhendamisel teen kaelakee mitme suuruse ja värviga klaashelmestest. Lükin 

helmed linase niidi ja tamiili otsa. Keed saab kanda pikalt ühekordsena, kahekordse kaelakee 

jaoks seon parajasse kohta paela, millega saab kaela tagant kee kinni siduda, kanda 

kurguhelmestena. 

 

 

Foto 111. Helmeste ritta sättimine 



 

 

 Foto 112.  Minu helmed koos krõlliga 



 

 

Foto 113.  Valmistasin endale museaali järgi kurguhelmed 

 

 Foto 114.  Minu vitssõlg ja kuhiksõlg 



 

15. Vardakott 

15.1 Inspiratsioon muuseumist 
 

Vardakoti jaoks sain inspiratsiooni ühest armsast Suure-Jaani särgipihast. 
 

 
 

VM VM 3148E 153 Suure-Jaani särgipiht.  
 
Mõtlesin, et teen endale sellise särgi, kuid tööproovina sobib see muster ju ka vardakotile. 
Tikand on tehtud püvisilmpistes. 
  



 

15.2 Minu vardakott 
 

Tikandi teen linasele kangale. Tikin kahekordse “ Anchor” mulineega( värv 00020, 
madarapunane). Piste pikkuseks võtan 4 lõnga ja kõrguseks 4 lõnga. 
 
Tikandi pikkus on 20,5 cm ja laius 5,5 cm. Mõlema ääre külge õmblen kitsa linase pitsi ja 
kinnitan tikandiga lapi põhiriide peale linase niidiga tikkpistetega. 
 

 
 Foto 115.  Püvisilmtikand 

 

 Foto 116.  Vardakoti tikand 

 

Voodriks panen linase kanga, õmblen ülaserva linase nööri jaoks 2 cm laiused tunnelid. 



 

 

 Foto 117. Minu vardakott 

 

 



 

16. Materjali kulu 
 

 

Nimetus 

 

Särk 

 

 

Tanu 

 

 

 

Põll 

 

 

Sukad    

 

 

Kirivöö 

 

seelik 

 

Liistik 

 

 

Kampsun 

(jakk) 

 

 

Lahttasku                    

                      

 

Pastlad 

Ehted       

 

 

Lahtkrae          

Materjal 

 

Linane kangas(“Tekser”) 225g/m2  

Puuvillane heegelniit, Kordonet 50 

Kordonet 30 

Linane kangas 185g/m2 

Tüll 

Valge mulinee 

Tanu lint 

Puuvillane satiin ( “Karnalux”) 

Teksaniit, Gütermann 

Puuvillane heegelniit, Kordonet 80 

Sukavardad KnitPro Karbonz, nr 

1,75 

Raasiku villane lõng 8/2, valge 

Lõng 6,5/3 + linane  

Töövahendite komplekt 

seeliku kangas 

Linane kangas 

Mustjaspruun villane kalev 

480g/m2  ( “ Aardla Kaubandus”) 

Vooder, vasknööbid 

Tumesinine villane kalev 394g/ m2 

Vooder, nööbid 

 

 

Madeira villane tikkimisniit, nr 12; 

vasklitrid, sitsiriie 

 

Taimpargitud nahk ja linane nöör   

Hõbedast krõll   

helmed  

Linane kangas 

Heegelniit kordonet 50                                  

Kogus 

 

2,6 meetrit 

2 

1 

0,5 meetrit 

 

2 

1,5 meetrit 

1 meeter 

2 

1 

2 

 

200 grammi 

 

 

 

0,5 meetrit 

1meeter 

 

 

 

1,60 meetrit 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,6 meetrit 

1 

Hind 

 

2,6 * 11.00 = 28.60 

2 * 1.90 = 3.80 

1.90 

0,5 * 9.00 = 4.50 

 

2 * 0.60 = 1.20 

1,5*1.70= 2.55 

16.80 

2 * 1.65 = 3.30 

1.90 

2 * 5.08 = 10.17 

 

7.00 

7.00 

15.00 

87.00 

0,5 * 10.00 = 5.00 

36.00+3.00+1.00 = 

40.00 

 

1,60 * 36.00 = 

57.60+3.00+2.50= 

63.10 

 

3.00+0.50+1.00= 

4.50 

  

20.00 

60.00 

30.00 

 

0,6*11,00= 6.60 

1.90 

 

 

 

 



 

 

17. Kulutatud aeg 
 

Nimetus 

 

Särk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahtkrae 

 

 

Tanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põll 

Tehnika 

 

Kanga triikimine ja tikkimiseks ettevalmistamine, 

raamile panemine 

Õlalappide tikkimine 

Püvisilmtikand 

Nuppude rida 

tikkpisted 

Värvlite  tikkimine 

Värvli äärde tagide tegemine 

Nööpide valmistamine, 4 tk 

Särgi juurdelõikus koos kanga triikimisega 

Varrukasuu lõhiku pilutamine 

Varrukasuu kurrutamine 

Kätise kinnitamine kurdudele 

Rinnalõhiku pilutamine 

Kaelalappide kinnitamine kaelakaarde 

Õlalappide kinnitamine õlajoonele 

Kaelakaare kurrutamine 

Krae õmblemine 

Krae kinnitamine kaelakaarde 

Varruka pära voltide voltimine 

Kaenlalapi kinnitamine ja varruka õmblus 

Särgi küljesiilu kinnitamine ja küljeõmblus 

Särgi allääre töötlemine 

Varrukate õmblemine käeaugukaarde 

                                                                       kokku 

Krae põimpilu ja kaarte tegemine 

Lahtkrae õmblemine 

                                                                       kokku 

Tülltikand                                                                         

Tülli ääre tikand 

Põimpilu+lihtpilu                                                             

Topeltriide serva kinnitamine 

Tülli kinnitamine kanga külge 

Tunneli tegemine+nöör 

Lindist lipsu tegemine 

                                                                     kokku 

 

Pitsi heegeldamine 

Aeg 

 

2.00 

 

2*3.20= 6.40 

 

 

 

2*3.00= 6.00 

2*2.00= 4.00 

4*0.30= 2.00 

0.45 

2*0.20= 0.40 

2*2.30= 5.00 

2*1.20= 2.40 

1.10 

2*0.20= 0.40 

2*0.30= 1.00 

1.40 

0.40 

2.00 

2*0.15= 0.30 

2*0.30= 1.00 

2*0.50= 1.40 

7.00 

2*0.40= 1.20 

47.25 

2*9.30= 19.00 

0.30 

19.30 

5.40 

2.00 

14.20 

1.00 

1.00 

1.30 

1.20 

26.50 

 

21.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukad 

 

 

Kirivöö 

 

 

 

Seeliku 

õmblemine 

 

 

 

 

 

Liistik  

 

Kampsun 

 

Pastlad 

 

Ehted 

Tikkimine 

Äärte palistamine 

Pitsi kinnitamine alläärde 

Ülemise ääre krookimine 

Värvli kinnitamine põlle külge 

Põlle paelte äärte kinnitamine salapistetega 

                                                                    kokku 

 

Lõike tegemine, lekaali valmistamine 

Kudumine, roosimine 

                                                                      kokku 

Mustri paberile joonistamine 

Rakendus 

Kudumine 

                                                                      kokku 

Kanga kuumniiske töötlemine 

Äärte kantimine ja pressimine 

Voltimine 

Küljeõmblus 

Värvli kinnitamine 

Toodi kinnitamine 

                                                                      kokku 

Juurdelõikus ja õmblemine                            

                                                                      kokku 

Juurdelõikus ja õmblemine                            

                                                                      kokku 

  

                                                                      kokku 

 Helmed, kurguhelmed                                  kokku 

10.00 

3.30 

1.00 

0.20 

1.00 

0.30 

37.20 

 

1.30 

82.00 

83.30 

2.00 

4.00 

60.00 

66.00 

1.00 

0.30 

2.00 

0.10 

1.20 

2.20 

7.20 

 

10.00 

 

13.00 

 

8.00 

3.00 

 

 

 

 

 

Kõikide tööde mõõtmine ajas oli päris raske. Selleks paningi stopperi käima ja kui aeg sai täis, 

mõõtsin tehtud töö sentimeetrites ära. Näiteks: tikkpiste 5 min=20 cm, kurdude kinnitamine 

10 min=6 cm, põlle palistamine pilutikandiga 10 min=10 cm, pitsi heegeldamine 50 min=1 

sakk, allääre tagid 12 min=12 cm, põimpilu 30 min=2 cm, kätise püvisilmtikand 25 min=5 cm, 

kirivöö kudumine 2 tundi=10 cm. 

 

 Hinnapakkumist tehes on väga hea aluseks võtta need numbrid siin tabelis. 



 

18. Kõige raskemad hetked komplekti valmimisel  
 

Päris kaua pidin harjutama särgi kätiste tagide tegemist, et need ikka ilusad jääksid. 

Põlle pitse heegeldasin 3 pitsi, esimene oli mõnus ENSV aegne niit, kuid pits tuli liiga jäme ja 

kui pits juba valmis, avastasin, et muuseumi pitsil ja minu pitsil on seesama viga sees. 

Järgmise pitsi tegin Kordonet 60-ga, ka see ei olnud päris õige. Kolmas katse läks täppi. 

 

 

 Foto 118. Kolm põlle pitsi 



 

Päris vaevarikas oli ka kirivöö kudumine alguses. Polnud ma ju kunagi näinud, kuidas 

see kudumine käib. Siin on vöö kaks otsa. 

 

 

 Foto 119. Minu kirivöö algus ja lõpp 

 

Päris palju aega kulus ka sukkade roosimisele, aga seda oli mõnus teha, parajalt 

tüütu oli lõngaotste põimimine. 

 

Särgi allääre kaunistamisele aitas kaasa koroonaviiruse levik riigis. Kuskile ei saanud 

minna ja koduse olemise tegin põnevamaks sellega, et otsustasin särgi alläärde teha 

tagid ja pilurea. Muuseumi särgi allääreks oli vaid kanga koeäär.  

  



 

19. Rahvarõivaste selga panemine 
 

Esmalt panen selga särgi ja kinnitan krae vitssõlega. Panen jalga oma kaunid roositud 

sukad, et sukad alla ei vajuks seon põlva alla ka sukapaelad. Panen jalga pastlad, seon 

pastlapaelad ümber sääre, lipsu seon säärepaela vahelt läbi (nii ei ole karta, et pastlapaelad 

alla vajuvad). 

 

Nüüd panen selga seeliku, selle peale põlle. Põlle värvli ülemine äär on kohakuti seeliku 

värvli ülemise äärega. Seon seljatagant kõvasti kinni ja toon põllepaelad ette ja seon sõlme 

ka siia. Peidan põllepaela otsad seeliku värvli alla. 

 

Seon ümber vöö lahttasku, tasku jääb paremale poole. Kerin ümber vöö tugevalt kirivöö, nii 

et eelmise ringi ääremuster jääb paistma. Vöö otsa peidan vöö kihtide alla.  

 

Panen selga liistiku.  

 

Panen särgi kaelusesse ehted. Kinnitan kuhiksõle nii et sõle alumine äär jääb liistiku 

kaeluse serva alla. Seon kurguhelmed ja lõpuks krõlliga helmed, nii pikalt et krõll kolksuks 

vastu kuhiksõlge.  

 

Panen pähe tanu, seon kukla tagant paelad kinni, vaatan et juuksed oleksid ilusasti tanu all 

peidus.  

 

Võingi rõõmsalt peole minna! 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 



 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

Fotod: Sandra Urvak 

 

 



 

    20. Lisad 
 

1. Värvli ja õlalapi skeem 

2. Särgi lõige 
3. Lahtkrae lõige 
4. Tanu joonis 
5. Tanu tülli tikandi skeem 
6. Põlle pitsi muster 
7. Põlle tikandi joonis 
8. Põlle joonis 
9. Suka joonis 
10. Suka roosimise muster 
11. Kirivöö kudumise skeem ja rakendus 
12. Liistiku lõike konstrueerimine 
13. Pastla lõige 

 

 

  



 

Kokkuvõte 
 

Algul oli päris raske läbi interneti muuseumist õigeid esemeid komplekteerida. ERM-s 

nendega tutvust teha oli juba põnevam. Käega katsuda ja näha, kui peen tikand tegelikult 

on, minu ettekujutus pettis mind. Järgnevad kuud läksid Silja Nõu rangete näpunäidete 

järgi. Õppisin temalt väga palju.  

Särgi õlalappide ja värvlite nikerdamise peale kulus väga palju aega, kõik pisted tegin läbi 

luubi. Õmblemine tundus võrreldes eelnevaga väga lihtne. Põlle tikandi tegemisel sain 

õpetaja käest kiita, ilusad varspisted. Kuna ma põlle Viljandi Muuseumis vaatamas ei 

käinud, siis ei olnud mul ettekujutust, kui peenikese niidiga on pits heegeldatud. Tellisin 

muuseumist joonlaua pildid. Silja oli rahul alles kolmanda pitsiga.  

Sukkade roosimine võttis päris palju aega, aga mulle meeldis neid kududa ja kui uhke 

tunne oli neid oma jalas näha. Kirivöö kudumine sattus väga õigesse aega. Tegin seda suvel 

õues.  

Seeliku, liistiku ja kampsuni õmblemine käis väga kiiresti. Kõik need tegin distantsõppes             

(õpetaja Merli õpetas arvuti kaudu). Õnneks sain eelnevalt lõiked ja prooviliistiku kohapeal 

teha. Väga põnev oli teha tanu tüllile tikandit, polnud seda varem kunagi teinud. Esimene 

nokitsemine oli ka maali kallal lahttasku tegemisel. Minu esimesed pastlad said teoks tänu 

ERKL koolitusele.  

Kõige lõpuks jätsin lahtkrae tegemise, algul proovisin põimpilu teha ühekordsesse riidesse, 

kuid Silja julgustas mind tegema ikkagi läbi kahekordse riide. Pelgasin selle tegemist veidi, 

polnud ju kogemust. Aga lõpptulemus on ilus. 

Vardakoti mõte tuli viimasel hetkel, nii kangesti tahtsin proovida, kuidas see tikand välja 

näeb. 

Kirjaliku töö tegemisel imestasin, et olen suuteline nii põhjalikult kogu tööprotsessi läbi 

töötama.  

 

Hea kogemus edaspidiseks. Tänan kõiki õpetajaid. 
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