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SISSEJUHATUS 

 

Maailm, kus me praegu viibime, on väga kiiresti muutuv. Mood ja trendid vahelduvad 

ruttu, esemed kuluvad ning kestavad vähem. Kvaliteet kannatab nii materjali kui ka 

teostuse all ning sellest tulenevalt oleme sunnitud liigagi tihti oma riideid, aksessuaare jm 

välja vahetama. Mõni ese meie elus võiks kesta rohkem kui ainult ühe hooaja või aasta 

ning muutuda koos meiega. 

Lõputöö eesmärgiks on arendada välja Mariis Design brändile käekotisari. Bränd on uus 

ning antud toodeteseeria tutvustab selle stiili, põhimõtteid ning vaateid maailmale. Tooted 

peavad olema vastupidavad ning valmistatud jätkusuutlikke põhimõtteid silmas pidades. 

Paralleelselt praktilise tööga püüan leida kasutuse ka lõputöö käigus tekkivatele jääkidele. 

Uurin kasutatavate tehnikate ja tööprotsesside ajalugu ning püüan välja arendada enda 

lahendused läbi erinevate katsetuste. Tööprotsessid võib jaotada kolmeks: tekstiili 

valmistamine ja selle kohandamine vastavasse konteksti; naha modelleerimine soovitud 

vormi; õmblemise ettevalmistused ja järelviimistlus. 

Tekstiili puhul on oluline, et see oleks vastupidav ning ei lühendaks toote eluiga. 

Analüüsin kas ja kuidas on võimalik silmuskudet parandada nii, et tekstiilile omased 

iseloomujooned säiliksid (pehmus, struktuur jm). Selle käigus loon erinevaid kangaproove, 

mille hõõrdekindlust testin Martindale masinaga. Tulemuseks saan teada, millisest 

materjalist loodud kangas on kõige vastupidavam ning sobib ka kudumismasinale. 

Naha modelleerimise tööprotsessi etapis uurin selle ajalugu ning kasutust. 

Märgvormimise puhul sobiva lahenduse leidmiseks viin läbi katseid, mille käigus leian 

tehnika, mis võimaldab nahka venitada selliselt, et tulemuseks oleks ühtlaselt ilma 

voltideta pind. Analüüsin kõiki katsetuste tulemusi, et teha järeldusi, milline tehnika sobib 

valitud materjalile ja milline mitte ning mida peaks muutma. 

Motiivid ja mustrid on inspireeritud Eesti looduses kasvavast palu-karukellast. See taim 

on küllaltki pisike, kuid sellegipoolest suure õie ning erksa värviga, mis metsa all kohe 

silma jääb. Palu-karukella omapärane elutsükkel ja muutumine ajas kütkestasid mind ning 

see saab kajastust nii naha pinnal kui ka trükituna tekstiilil. Andmaks edasi õie jõulisust ja 

ära õitsenud taime õrnust, kasutan kahte erinevat tehnikat kujutiste kandmiseks nahale ja 

tekstiilile. 
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Analüüsin käekoti õmblemise võimalusi ning erinevusi käsitsi ja masinaga teostatud 

õmbluse vahel. Toon välja tööprotsessid ning tööriistad, mida kasutan ning mille abil saan 

pikendada nii õmbluste kui koti enda eluiga.  

Projekti tuleviku peatükis annan lühiülevaate plaanidest seoses Mariis Designiga. Oma 

tööd analüüsides teen järeldusi, mida saab veel edasi arendada ning mille poole edasi 

püüelda. 

Lõputöö käigus valmib kolm naha ja tekstiiliga kombineeritud käekotti, mis on 

vastupidavad ning vastaksid kriteeriumitele, mille olen püstitanud. Kõik kolm kotti on 

erineva mõõdu ja disainiga, andes kasutajale võimaluse valida toode vastavalt 

igapäevastele vajadustele ja harjumustele. 
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1. KÄEKOTTIDE MUDELITE DISAIN 

 

 

1.1. MUDELITE KAVANDAMINE 

 

Mudelite kavandamise peatükis räägin lähemalt kahe erineva materjali kasutamise ideest 

ning kuidas ma selleni jõudsin. Toon välja kriteeriumid ja punktid, mida pean käekottide 

puhul oluliseks ning mida püüdsin saavutada. Samuti tutvustan oma brändi ning selle 

põhimõtteid ja vaateid.  

Olen oma toodetes kombineerinud kahte omavahel vastanduvat materjali - nahka ja 

silmuskudumit. Üks on vastupidav, tugev ja sile, teine on pigem pehme ja kerge. Koos nad 

täiendavad teineteist, luues meeldiva harmoonia. 

Silmuskudum on olnud minu kirg juba sellest ajast, kui ma lasteaias vardaid kaasas 

kandsin, et beebinukule mütsi valmistada. Hiljem kudusin ma meelsasti kõike, mida 

kududa oli võimalik ning tegin isegi kooli kohustuslikele ülesannetele lisa juurde. 

Käsitöötuhin viis mind käekottide juurde. Mulle pakkus suurt huvi viimaste 

kavandamine ja teostamine, sest see oli omamoodi matemaatika, mille lahendamist ma 

nautisin. Tegin mitmeid käe- ja õlakotte, sealhulgas nii väikseid kui suuri. Mulle meeldis 

mõte, et minu valmistatud ese on ainulaadne ning polnud mingit võimalust, et keegi 

jalutaks samasugusega vastu. Muidugi on igal asjal ka pahupool. Nimelt olid kõik 

varasemad kotid tehtud ainult kangast ning seetõttu ei hoidnud vormi ning kulusid või 

rebenesid küllaltki kiiresti. Peagi loobusin nende tegemisest. 

Käekottide tegemise kirg ärkas minus taas, kui läksin praktikale Tasi disaini, kus Triin 

Hellat valmistas naha ja tekstiiliga kotte. Praktika käigus tutvusin nahaga ja õppisin seda 

käsitlema. Enne seda olin nahka pidanud millekski, mis on raske ning võimatu töödelda, 

kuid Tasi disainis sain aru, et olin eksinud. Praeguseks tekitab see materjal minus sama 

elevust ja kirge nagu ka silmuskudumine. 

Lõputööd kavandades olin kindel, et tahan teha käekotisarja, kus kasutan ära naha ja 

silmuskoe eeliseid. Koti vormihoidvuse ning vastupidavuse parandamiseks, võrreldes 

riidest kotiga, kasutan nahka ning selle ilmestamiseks ja pehmuse loomiseks silmuskudet.  



6 
 

Üheks olulisemaks probleemiks, mida püüdsin lõputööga lahendada, on toote kestvus. 

Tänapäeval pööratakse rõhku pigem toodete kiirele väljavahetamisele ning seetõttu pole 

eesmärgiks toota kauakestvaid asju. Taoliste toodete puhul jääb sageli puudu kvaliteedist 

nii tehnilisest kui ka materjali poolest. Tihti pole ka jääkide kasutamine tootja enda poolt 

lahendatud. Sellest tulenevalt pööran töös rohkem tähelepanu kvaliteedile ja kestvusele 

ning enda tekitatud jääkide maksimaalsele ärakasutamisele. 

  Selleks, et muuta kott vastupidavamaks, pidin kanga kogust vähendama võrreldes naha 

osakaaluga. Lisaks sellele püüdsin ka kanga enda eluiga parandada, valides materjali 

vastavalt hõõrdekindlusele ning koemustri, mis oli oma olemuselt jäigem ja tugevam. 

Mariis Design brändi mõtteviiside hulka kuulub jätkusuutlikkus. See on eelkõige 

mõtlemine pikemas perspektiivis. Kõik, mida me loome, jätab jälje, kuid meie teha on see, 

kui suur see jälg on. Jätkusuutlikkus eeldabki, et teostatav toode peab olema tehtud 

võimalikult loodussõbralikest materjalidest ning olema kvaliteetne ja vastupidav. 

Olen seda edasi püüdnud anda oma materjalide ja vahendite valikus ning kasutades 

zero-waste meetodit, kus annan uue elu ka tekkinud lõikamisjääkidele. Kõik naha ja 

tekstiili ribad leiavad brändi tootesarjas oma koha mõne aksessuaari näol. Praeguseks on 

valminud kümmekond nahast käepaela, mis kõik erinevad üksteisest, olles kuju poolest 

mõjutatud koti detailide välja lõikamisel tekkinud jääkidest. 

Käekoti sarja disainis seadsin eesmärgiks ümarad vormid ja silueti. Ümara vormi 

saavutamiseks sobis kõige paremini naha märgvormimine. Seda tehnikat kasutades on 

nahale võimalik anda väga mitmekesiseid ilmeid, luues sellega erinevaid karaktereid 

toodetele. Lõputöö eesmärgiks oli lihtne ja klassikaline ümar siluett. 

Värvi valikus olen jäänud maalähedaste toonide juurde. Kasutatav naturaalne nahk on 

taimpargitud ja muutub aja jooksul tumedamaks. Kangas on naturaalne valge, mis hakkab 

seega järjest rohkem vastanduma naha enda toonile. Kootud kangale trükitud kujutised on 

tumepruunid ning praegu mõjuvad kontrastselt, kuid naha tumenedes harmoniseeruvad 

üldmuljega. 

Õlakotid on kavandatud kolmes eri suuruses ning eri mudelite disainiga. Suuruse valik 

annab kliendile võimaluse valida, vastavalt sellele, kui palju asju ta eelistab kaasas kanda. 

Kõige pisem mudel mahutab suurema vaevata rahakoti, mobiili, võtmed ning mõne 

huulepulga. Sellest veidi suurem mudel võimaldab kaasas kanda ka märkmikku ja pastakat. 
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Kõige suurem käekott on mõeldud naistele, kellele meeldib lisaks eelnevale kaasas kanda 

ka juukseharja ja väikest peeglit. 

Kahe vastandliku materjali koos kasutamise mõte tuli armastusest kahe erineva 

materjali ja tehnika vastu. Seadsin eesmärgi saavutamiseks mitmeid kriteeriume, mis 

puudutasid nii koti vormi, selle vastupidavust, jätkusuutlikust kui ka värvitoonide valikut. 

Omad nõudmised kehtestas tööle ka loodud bränd, mille esimene tootesari peab tutvustama 

selle stiili, põhimõtteid ja vaateid maailmale. 

 

 

1.2. MUSTRID JA MOTIIVID 

 

Lõputöös mängib suurt rolli valitud motiiv, milleks on palu-karukell. Sellel taimel on kaks 

erinevat välimust. Karakterite tabamiseks olen kasutanud kahte erinevat meetodit, millega 

muster materjalidele kanda. 

Palu-karukella juures kütkestas mind tema muutumine elutsükli vältel. Selle suured 

lillad õied (Foto 1) ja juba äraõitsenud õiest tekkinud tutt (Foto 2) on täiesti erineva 

iseloomu ja visuaaliga kuid ometi sama taim. Üsnagi sarnase elutsükliga taim on võilill. 

Eestis kasvab looduslikult kaks karukella liiki, kuid palu-karukell on neist kõige 

pilkupüüdvam, olles oma õie läbimõõdult kuni kaheksa sentimeetrit lai. Peale õitsemist 

tekivad talle õie asemel viljad ehk seemned, mis peagi maha pudenevad. Kahjuks ei saa 

seda silmailu kõik nautida. Ta on küllaltki nõudlik oma kasvukoha suhtes, eelistades 

hõredaid valgusküllaseid metsi. Kuna karukella ei leidu igal pool, siis kuuluvad nad II 

kaitsekategooria liikide hulka. (Palu-karukell, Eesti Loodus) 
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Foto 1. Palu-karukell õitsedes     Foto 2. Palu-karukell peale õitsemist  

 

Palu-karukella kauneid õisi võib näha koti tekstiilil, kus nad kontrastsel silmuskootud 

kangal ilutsevad, luues tootele veelgi haprama ja õrna mulje. Õie illustratsioonid on 

kangale kantud serigraafia abil, kus kujutis trükitakse läbi peenesilmalise siid või 

sünteetilisest kiust võrgu. Motiivid ja kujutised on siidiraamile kavandatud nii, et seal on 

suuremaid kujutisi ja ka üksikuid õisi, mida saab vastavalt kompositsioonile kokku 

kombineerida ning ükshaaval juurde trükkida. 

Koti klapi sisemuselt võib leida tagasihoidlikud äraõitsenud stiliseeritud karukella õied, 

mis ootavad avastamist. Õied on nahale pressitud klišeede abil, mis on graveerides või 

söövitades valmistatud kõrgtrükiplaadid. Mustreid saan trükkida kahe erineva suurusega 

kujutise abil, mis võimaldab luua väga palju eriilmelisi kombinatsioone. Erinevat 

intensiivsust pressimisel kasutades, võivad õied jääda nii jõulised kui ka õrnade 

kujutistena. Tänu sellele on iga käekott eriline ja ainulaadne. Sama tehnikat kasutades on 

nahale pressitud ka logo, mis samuti asub koti klapi sisemuses. 

Palu-karukella õied on väga erilised tänu oma muutumisele karvaseks tutiks ning need 

erinevad karakterid on kajastatud ka koti tekstiilil ja klapi sisemuses. Erinevate 

trükitehnikate kasutamisel saan luua väga erinevaid mustrikombinatsioone, mis muudab 

iga koti ainulaadseks. 
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1.4. SIHTGRUPP 

 

Mariis Design brändi sihtgrupiks on naine vanuses 25-45. Talle meeldib end väljendada 

läbi kantavate aksessuaaride, mida saab kergesti oma välimuse juures muuta ja vahetada, 

vastavalt meeleolule ja riietusele. Vahel aga kiindub ta mõnda esemesse, valides ülejäänud 

aksessuaarid selle järgi. 

Ta on hingelt romantik ning väljendab seda ka oma stiilis. Eelistab rõivaid ja 

aksessuaare, mis ei kammitseks tema liikumist. Tänu oma tööle või hobile viibib ta tihti 

suurüritustel nagu messid, näitused või laadad. Sellistes situatsioonides eelistab ta kotti, 

mis suudab ära mahutada kogu vajaliku ning samas oleks piisavalt väike, et üritusel ringi 

liikudes puuduksid takistused. 

Ta hindab väga tooteid, millel on pikk eluiga. Talle meeldib, et kõik need esemed 

sulanduvad ajaga tema järgi (näiteks nahast kingad, mis on veninud jalakujule vastavalt) 

või omandavad ajas uue tähenduse. Nii mõnigi ese äratab temas mõne ammu juhtunud 

seiga või loo, mida ta naeratades meenutab. 

Oma oste teeb ta väga teadlikult, eelistades kvaliteetseid materjale ning toote 

vastupidavust. Meelsasti ostab Eesti disaintooteid kui ka käsitööd või tellib neid 

eritellimusena rätsepalt, ehtekunstnikult jm. 
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2. TÖÖPROTSESS,  MATERJALID JA TEHNIKAD 

 

Selles peatükis räägin lähemalt tööprotsessidest, mida kasutasin. Kuna üheks eesmärgiks 

oli luua vastupidavad käekotid, siis vastavalt sellele olen valinud ka õmblemise meetodi. 

Lisaks  rakendan veel teisigi tehnikaid, mis muudavad toote ning selle õmblused 

hõõrdumisele vastupidavamaks. 

Antud kottide tegemine koosneb kolmest tööetapist: kanga valmistamine, naha 

märgvormimine ning koti kokku õmblemine. Tooted otsustasin kokku õmmelda käsitsi 

sadulpistes. Selline tehnika võimaldab kasutada jämedat vahatatud niiti, mis on vastupidav. 

Järgneval pildil on näha sadulpiste ja õmblusmasinaga õmmeldud piste erinevus (Foto 3.).  

Foto 3.  Sadulpiste (vasakul) ja õmblusmasina piste (paremal) erinevus niidi katkemise 

korral.  

 

Käsitsi õmblemise eeliseks on veel see, et saan õmblust täielikult kontrollida ja juhtida. 

Õmbluse puhul alustan kõigepealt selle teekonna ette markeerimisest. Selle käigus 
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süvendan naha sisse soone tööriistaga nr 5 (Foto 4.), mis lisaks pistetehnikale muudab piste 

oluliselt kulumiskindlamaks, jättes õmbluse nahapinnast madalamale ning taludes paremini 

hõõrdumist. Sellele instrumendile on võimalik külge panna ka abivahend, mis hoiab 

servast ühtlast kaugust, et õmblus jääks korrektne.  

Foto 4. Mõned tööriistad, mida kasutasin. 

 

Järgmise etapina teostan õmbluse augud, milleks kasutan tööriistu nr 2 (Foto 4.). Need 

võimaldavad mul auke ükshaaval lüüa või pikemate sirgete õmbluste puhul, nagu 

õlarihmad, saan neid teha kümne augu kaupa, võites aega. Kuna käsitsi on auke parem 

juhtida, siis ei teki süvendatud rajalt nihkumisi, mis võib juhtuda õmblusmasinaga 

õmblemisel.  

Kõik naha lõikeservad on töödeldud siledaks, et puuduksid narmendavad lõikeääred. 

Kõigepealt on teravad servad lõigatud ümaraks (Foto 4, tööriist nr 5, mitme funktsiooniga, 

vahetatavad otsad) ning seejärel töödeldud liivapaberi ja välgumihkli leegiga, mis põletab 

narmendava serva siledaks. Lõppviimistlus on teostatud pehmendatud mesilasvahaga (Foto 

4. ese 1 ja 4), mida on hõõrutud puust tööriistaga, mille sees on eri suurusega sooned ning 

mis koos vahaga muudab serva siledaks ja läikivaks. Kasutatud tehnika eeliseks on see, et 

nahka mudides ja painutades servad ei pragune ning viimistletud serv ei murene. 
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Naharibade (õlarihmad) lõikamiseks kasutasin nii paberinuga kui ka töövahendit nr 6 

(Foto 4). See puidust abivahend laseb soovitud laiusega riba lõigata ilma, et seda peaks 

pidevalt mõõtma ja märkima. Selle peal asuvad mõõdud, mis tuleb paika sättida vastavalt 

vajadusele ja soovile ning puidu sisse paigaldatavad terad lõikavad serva väga kerge 

liigutusega. 

Tööriist nr 3 (Foto 4.) on höövliterast tehtud nahanuga. Sellega on väga hea teostada 

materjalide õhendamist, nagu nahk ja toestuseks mõeldud papp. Õhendatud serv annab 

detailidele sujuva ülemineku ning lisatud elemendid ei paista tänu sellele silma, ega ole 

käega katsudes tunda. 

Lõputöö teostamiseks valitud õmbluse ja viimistluse tehnika on väga tänuväärne, 

muutes toote vastupidavaks, kuid on ajakulukas, tõstes toote hinda märgatavalt. Vaatamata 

sellele tahan seda tehnikat kasutada ka tulevikus, sest võrreldes masinaga õmmeldud 

toodetega, on käsitsi õmmeldud esemed isikupärasemad. 

 

 

2.1. MÄRGVORMI TEHNIKA 

 

Märgvormimise peatükis uurin selle tänuväärse tehnika ajalugu, kuidas seda tehti ning 

milleks kasutati. Arendan välja enda tehnika, mis sobiks valitud naha ning vormiga. Sobiva 

lahenduse leidmiseks katsetan erinevaid võtteid ja meetodeid. 

Naha märgvormimise tehnikaid on osatud juba aastasadu. Keskajal kasutati turviste 

tegemiseks cuir bouilli tehnikat, mis tuleneb prantsuse keelest ning tähendab keedetud 

nahka. Nahk sisaldab kollageene, mis vees keetmise korral punduvad ning tekib želatiin. 

Nahk kahaneb tunduvalt ning muutub mustaks, ent on kuumalt väga elastne. Turvise 

vormimiseks pidi tegutsema kiiresti, sest koheselt peale keevast veest materjali välja 

võtmist hakkas see jahtuma ning tahenema kuni lõpuks oli täiesti kõva. Selliselt töödeldud 

nahk pidurdas ka nooli ning oli samal ajal kergem kui raudrüü. (Harris, Susanna & 

Veldmeijer, André J. 2014, lk 41-76) 

Nahkreljeefid kuuluvad samuti märgvormimise tehnika alla. Nende valmistamise 

traditsioon sai alguse juba XVI sajandil Itaalias ning enamasti kujutati Piibli tegelasi ja 

selle lugusid. Lisaks reljeefidele on loomanahka kasutatud ka igasuguste nõude 

valmistamisel. Vormiti nii rännupudeleid, tuletõrjeämbreid, kõrtsinõusid ja muud. Kõige 
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kuulsam oli nahknõude valmistamise poolest Inglismaa, kus valmistati nii traditsioonilisi 

kui ka kurioosseid vorme. (Teder, Inge, 2004, lk 165-168) 

Nahka saab vormida väga mitut moodi ning igal tegijal on omad saladused. Peamine, et 

nahk peab olema vormimiseks märg - vesi muudab selle elastsemaks ning seejärel on 

materjali lihtsam modelleerida. Erinevus tuleb ka sellest, kas vormida nahka sooja veega 

või külmaga - soe vesi aitab naha vormimisele palju rohkem kaasa kui külm, muutes naha 

elastsemaks. 

Lõputööks valisin 1,3-1,5 mm paksuse taimpargitud naha. Minu katsetused algasid 

kahekordse nahaga, mille pahupooled olid omavahel kokku pandud ja ühest servast kokku 

õmmeldud. Sedamoodi oli koti sees samuti viimistletud väljanägemine. Vormimisel panin 

kahe kihi vahele pva liimi ja rukkipüüli segu, mis ei lase liimil liiga ruttu kuivada. Seejärel 

niisutasin nahka rohkesti sooja veega, mis muutis selle elastsemaks ning kergemini 

modelleeritavaks. Suurtest pingutustest hoolimata osutus kahekordne nahk liiga paksuks 

ning ei suutnud piisavalt venida, tulemusena tekkisid kortsud vormitud naha alumisse 

serva. (LISA 1. Märgvormimise katsetused) 

Järgnevalt proovisin nahka eelnevalt pehmendada. Selleks valmistasin ette samasuguse 

kahekordse õmmeldud naha tükid, kuid enne vormimist mudisin ja hõõrusin nahka nii käte 

kui laua pinna vastu. Nahk muutus märgatavalt pehmemaks, kuid tulemused ei erinenud 

väga palju algsest variandist. Taas tekkisid voldid ja kortsud. 

Edasise proovi tegin juba servadest õhendatud kahekordse nahaga. Selleks kasutasin 

höövliterast tehtud nahanuga, mis võimaldas serva väga õhukeseks teha. Tulemused olid 

võrreldes eelmiste katsetustega paremad. Voldid polnud küll kadunud, kuid olid palju 

peenemad ja tihedamalt jaotatud. Eesmärgiks oli aga sile pind ning selle tõttu jätkasin 

katsetusi. 

Järgnesid veel mõned ekperimendid, kuni loobusin kahekordsest nahast ning 

modelleerisin materjali ühekordsena. Seekord olid tulemused palju paremad. Ühekordselt 

sain nahka piisavalt vormida ning volte ei tekkinud. Hiljem lisasin sisuks linase voodri 

ning selle alla texon papi, mis toestab vormitud nahka. Texon papp on valmistatud 

kokkupressitud tselluloosisaadusest ning sarnaneb kartongi või papiga. See on töödeldud 

veekindlaks, tänu millele see ei vetti, vaid toestab koti vormi iga ilmaga. 
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Katsetuste käigus selgus, et kahekordne nahk oli soovitud vormi jaoks liiga paks ning 

selle tulemusena valmisid märgvormitud nahad ühekordsest materjalist. Resultaadina sain 

ümarad vormid ilma voltideta. Vormi tugevdamiseks kasutasin spetsiaalset toestuspappi, 

mis hoiab vormi fikseeritult ning tugevalt. 

 

 

2.1.1. TAIMPARKNAHK 

 

Peamiselt kasutatakse kahte tüüpi nahka: taimpargitud ja kroomnahka. Mõlemal on omad 

eelised, kuid ka puudused. Taimpargitud naha töötlemine on loodushoidlik, kuna selle 

puhul kasutatakse vaid looduslikke parkaineid, kuid protsess ise võib aega võtta 30-60 

päeva. Kroomnaha parkimine võib võtta ainult päeva, kuid parkimise protsessis tekib suur 

kogus mürgist heitvett. Taimpark on vastupidavam, kui selle eest kantakse järjepidevalt 

hoolt. Kroomnahk on väga pehme, kuid taimpark on jäigem, muutudes kasutamise ja ajaga 

järjest pehmemaks ning ka toon muutub tumedamaks. (Vegetable Tanned Leather VS 

Chrome Tanned Leather, Axesswallets) 

Taimpargitud nahka võib pidada kandja isiklikuks päevikuks, kuna tema omaduseks on 

talletada endasse kõik kriimud ja muud jäljed, mis kandmise käigus võivad tekkida. Selle 

omaduse tõttu muutub ka toode ajas, omandades täiesti teise ilme ning kujunedes 

personaalsemaks. Toote valmimise hetkel ühtivad niidi ja naha värvitoonid, kuid pärast 

mõnekuulist toote kasutamist ja naha päevitumist, muutuvad toonid kontrastsemaks ning 

tänu sellele tulevad ka õmblused rohkem esile. 
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2.2. SILMUSKUDUM 

 

Silmuskudum on olnud maarahva seas väga tänuväärne tehnika, sest see on lihtne ning 

samuti sai näputööd kergesti kaasas kanda. Peamiselt valmistati kindaid, sokke, 

kampsuneid ning muid pisemaid ja suuremaid asju. Esemeid kooti praktilisest vajadusest, 

eesmärgiks ei olnud moekad riided või vastupandamatu kudumise soov.  

Enne I maailmasõda polnud veel keegi varem mõelnud, et kudumist võiks rakendada 

moes ja eriti kõrgmoes. Enne sõda harrastati kudumit spordidžemprite ja kardiganide 

tegemiseks, kuid järjest enam hakkas kudumite osakaal ja tähtsus moes tõusma. (Rutt, R., 

2003, lk 25-27) 

Tänapäeval kasutatakse silmuskudet igal pool, nii kõrgmoes kui ka kiirmoes ning 

samuti pole käsitöölised veel kadunud. Kudumi valdkond on väga lai ja mitmekesine. Selle 

laialdane kasutamine on tingitud asjaolust, et tänapäeval on kudumismasinad väga kergesti 

soetatavad ning teevad kudumise oluliselt kiiremaks ja lihtsamaks. 

Esimese silmuskudumismasina ehitas inglise leiutaja William Lee aastal 1589. Ta 

esitles seda kuninganna Elizabeth I-le patendi saamiseks, kuid millest viimane keeldus, 

kartes käsitööliste pärast, kes silmuskudumisest elatusid. Peale seda täiendas William 

masinat veelgi, olles võimeline kuduma peenemat materjali, kuid ka sellele masinale 

keeldus kuninganna patendi luba andmast. Leiutajale tuli aga appi Prantsusmaa kuningas 

Henry IV, kelle abil rajati kudumistehas Prantsusmaale. Kudumismasinad töötavad 

tänapäevalgi samal põhimõttel. (The Editors of Encyclopædia Britannica, Encyclopædia 

Britannica) 

Silmuskudumismasinaid liigitatakse klasside järgi. Mida suurem klass, seda peenemat 

lõnga on need võimelised kuduma. Kõige levinumaks võib pidada viiendat klassi, mille 

lõng võib varieeruda väga laial skaalal. Samas võivad ühte klassi kuuluvad masinad siiski 

eristuda oma võimekuse ja tundlikkuse poolest. 

Lõputöö valmis 5. klassi masinal, mis teeb mustreid vaid perfokaardi alusel. Selleks 

tuleb eelnevalt muster augustada perfokaardile ja seejärel saab selle sisestada 

kudumismasinasse. Kaart määrab ära mustri korduse, mis sellist tüüpi masinatel on iga 24 

silmuse tagant. Vaatamata sellele on teostatavate mustrite ja koekirjade arv lõputu. 

Võimalik on luua mustreid nii kahe värviga kui ka ühevärvilisi reljeefseid pindu. 
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2.2.1.TEKSTIILI KOEKIRI JA MATERJALI VALIK 

 

Selles peatükis keskendun tekstiili loomisele ning selle vastupidavaks muutmisele. Alustan 

sobiva materjali otsimisest kudumismasinale ning selle sobivusest mustri jaoks. Seejärel 

teen katsetusi Martindale masinaga testimaks kanga vastupidavust. 

Käekottide puhul oli materjali valik väga oluline, kuid veelgi olulisem oli selles 

materjalis mustri teostatavus. Selle tulemusena alustasingi tekstiili loomisel hoopis mustri 

katsetustega. Katsetasin erinevaid mustreid ja struktuure, kuni olin leidnud sobiva. See oli 

piisavalt tiheda mustriga, mis muutis tekstiili vähem venivaks ning struktuur oli vaadeldav 

ka väikesel alal.  

Kanga kudumiseks kasutasin tuck koekirja, mida kudumismasin võimaldab. See loob 

kududes reljeefse efekti, jättes mõnel real silmused kudumata, hiljem need taas läbi 

kududes. Selle koekirja teeb huvitavaks asjaolu, et põnevam muster tekib kanga 

pahupoolele. 

Väljavalitud koekiri on lõnga jämeduse suhtes nõudlik, kuna toimib paremini 

mitmekordse peenema kui ühekordse jämedama lõngaga, eelistades elastsemat. Materjali 

välja valimiseks tegin katsetusi lõngadega, millel on erinev koostis ja struktuur.  

Lisaks sellele, et kudumismasin ja väljavalitud muster olid nõudlikud lõnga suhtes, pidi 

see olema ka piisavalt vastupidav, et sobida kotile. Selleks kasutasin Martindale masinat, 

mis võimaldas mul välja selgitada kootud materjalidest kõige vastupidavama. Antud masin 

hõõrub kangaid vastu spetsiaalset materjali, kuni sellele tekivad esimesed kulumise jäljed. 

(Testitud kangaid saab näha LISA 2. Martindale test)  

Materjalide testimine toimus mitmes jaos. Esimesena teostasin kudumismasinal mitmed 

kangaproovid tavalises parempidises koes. Valisin välja materjalid, mis olid sileda 

pinnaga, saadaval valges värvitoonis ning küllaltki peenikesed. Valituteks osutusid 

meriinovillane lõng, sest see oli peenike ning sobib hästi kudumismasinale; kahekordne 

maavillane lõng; võrdluseks ka akrüüllõng; poolil peenike lõng, mis sarnanes nii puuvillale 

kui ka viskoosile; vihis ostetud peenike lõng, mille koostis polnud samuti teada ning mis 

sarnanes poolil olnud lõngaga; peenike puuvillane heegelniit; jämedam puuvillane 

heegelniit. 
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Kõik eelnevalt nimetatud kanga tükid testisin Martindale masinaga, kus testitav tekstiil 

hõõrus 9kPa raskusega spetsiaalset sellele masinale mõeldud kangast. Hõõrumine toimus 

erineva intervalli järel, mille vaheetappides ma jälgisin kanga seisundit. Kõige rutem 

purunes meriino vill - pärast 20 000 hõõrutud pööret, mille käigus lõng kulus väga 

õhukeseks ning mõned silmused katkesid. Teised lõngad ei purunenud nii lihtsalt, kuid 

tekitasid kanga pinnale pillingu kihi, mis vähendas esteetilist välimust. 

Maavillane nägi ka peale 45 000 hõõrutud pööret hea välja - puudus pilling ning lõng 

polnud oluliselt kulunud. Sellegi poolest ei sobinud lõng mustri kudumiseks, olles selleks 

liiga jäik. Akrüüllõng käitus väga sarnaselt puuvillastele heegelniitidele, tekitades 

pillingust kanga pinnale vatja pinna, mis peitis enda alla ka koemustri. 

Kõige paremaid tulemusi andsid poolil ja vihis olnud peenikesed lõngad. Nendest 

materjalidest kangad ei kulunud auklikuks ega tekitanud pinnale pillingu kihti, olles 

hõõrutud sama kaua kui maavillane lõnga. Kududes sama lõnga tuck koemustris selgus, et 

väliselt sarnased tundunud lõngad, olid siiski veidi erinevad. Poolil olnud lõng oli pehmem 

ja elastsem, ning tänu sellele oli kudumismasinaga seda hõlpsam kududa.  

Viimase katsetusena testisin ka mustriga kudumit Martindale masinal, et analüüsida 

mustri vastupidavust võrreldes tavalise koega. Tulemusteks oli mustri säilitanud kangas, 

mis oli küll oma reljeefsuse kaotanud hõõrde raskuse all, kuid muster oli endiselt alles. 

Materjali koostise kindlaks määramiseks viisin läbi põletustesti, mille tulemusena 

selgus, et tegu võib olla kas viskoosi või puuvillaga. Täpsema tulemuse saamiseks viisin 

läbi mikroskoobi testi, kus selgus, et tegemist on viskoosist lõngaga (Foto 4.). Võrdluseks 

vaatlesin ka puuvilla kiudu, et tulemuses kindel olla (Foto 5.). 
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Foto 5. Viskoosi kiud mikroskoobi all     Foto 6. Puuvilla kiud mikroskoobi all 

 

Viskoos on tehiskiud, mis on valmistatud kase, kuuse, pöögi või eukalüptipuu 

tselluloosist. Sellel on palju ühiseid omadusi puuvillaga, olles mõlemad tsellulooskiust 

ning kergesti kortsuvad. Tihti on neid välisel vaatlusel raske eristada. 

Resultaadina valmis viskoos lõngast silmuskootud kangas, mis testide ja katsetuste 

tulemusena ületas teisi materjale. Lõng sobis kudumismasinal valitud mustri kudumiseks 

ning tänu oma kergele läikele tuleb reljeefne muster veelgi esile. 

 

 

2.2.2. SILMUSKUDUM KÄEKOTTIDEL 

 

Lisaks hõõrdumistestidele on võimalik silmuskoe eluiga ka teiste meetodite abil 

parandada. Järgnevalt toon välja tekstiili eluea pikendamise võimalused kanga paigutuse 

ning järeltöötluse abil. Samuti tutvustan lähemalt kasutatud trükimeetodit. 

Silmuskude on vastupidav materjal, kuni sellele pole rakendatud raskust, mis seda 

venitaks. Selletõttu olen käekottidel paigutanud tekstiili selliselt, et see ei veniks ning 

asuks kohas, kus hõõrdumine seda kõige vähem kahjustab. Kõige suuremateks ohtudeks on 

kotil kohad, mis puutuvad vastu kandjat ning samuti ka koti põhi. 

Kujutised, mida võib kangal näha, on eelnevalt graafiliselt joonistatud ning hiljem 

arvutis puhastatud. Motiivid on trükitud kangale siiditrüki tehnikas. Silmuskudumi peale 

trükkides on võimalik luua varieeruva tundlikkusega kujutisi, mille tulemusena võib see 

jääda kangale väga õrn ja delikaatne või siis hoopis väga julge ja intensiivne. 
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Lillede trükkimiseks on kasutatud vee baasil AquaTex siiditrüki värvi. See värv on 

erinevate lahustite ja formaldehüüdide ehk metanaali vaba. (AquaTex C, Proell) Metanaal 

on väikestes kogustes ohutu, kuid suure kogusena võib see meie tervist kahjustada. 

Kanga venivuse piiramiseks olen silmuskoe tugevdanud paksema liimiriidega, mis 

takistab selle välja venimist. Lisaks liimiriidele on ka silmuskoe enda kude valitud selliselt, 

millel oleks väiksem oht välja venida. Kude on tihe ning mustriga, mis venib oluliselt 

vähem kui tavaline parempidine kude. 

Käekott on toode, mis võib viibida väga erinevates keskkondades, mistõttu võib kott ja 

selle kangas määrduda. Vältimaks heleda tekstiili määrdumist, on tekstiilid kaetud 

Nanocape tekstiili vahendiga, mis põhineb nanotehnoloogial ning muudab kanga 

vetthülgavaks, samas muutmata tekstiilile omaseid iseloomujooni. Tänu sellele vahendile 

ei määrdu kangas nii kergesti ning on niiske lapiga lihtsasti puhastatav. 

Nanocape on firma, mis tegutseb Poolas, tootes vetthülgavaid vahendeid erinevatele 

materjalidele. Nende tooted on 100% ökoloogilised ning biolagunevad ning tänu sellele ka 

ohutud nii inimesele kui ka loodusele. Nanocape vahendite peamiseks koostisosadeks on 

alkohol ja vesi. (Dodatkowe informacje, Nanocape) 

Hoolimata sellest, et olen tekstiili vastupidavust püüdnud parandada, on selle oletatav 

eluiga võrreldes nahaga siiski väiksem. Selle tulemusena on tekstiil paigutatud naha suhtes 

tagasihoidlikumalt, et koti üldine eluiga ei kannataks tekstiili arvelt. Sellegipoolest ei jää 

kangas naha varju, vaid on sellele võrdväärne kaaslane. 

Tekstiili parandamiseks ning kulumise ja määrdumise ennetamiseks paigutasin tekstiili 

vähem kuluvasse koti piirkonda ning vähendasin selle venivust. Järeltöötlusena katsin 

trükitud kanga nanotehnoloogial põhineva tekstiili vahendiga. See muudab materjali 

veekindlaks ning ka mustus ei jää nii kergesti silmuskoele, kuid samas säilivad kõik kanga 

omadused. 
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2.3. PROJEKTI TULEVIK 

Foto 7. Mariis Design logo nahal. 

 

Mariis Design logo autoriks on mu õde Mariel Põld.  Koos mõtlesime välja nime Mariis, 

mis on tuletatud minu nimest, kuid lõpust on ära jäetud a täht. Tahtsin, et brändi nimi 

viitaks minule, kuid samas puuduks sellest perekonnanimi, milles on õ täht. Eesnimi 

üksinda mõjus poolikuna. Lõpptulemusega jäin väga rahule - see kõlab hästi ning on 

visuaalilt iseloomulik minu karakterile. 

Mariis Designiga tahan tulevikus edasi tegeleda, arendades välja tootesarja, mis 

samastub brändi stiili ja mõttemaailmaga. Soovin jätkata naha ja tekstiili kombineerimist 

ning leida veelgi põnevamaid lahendusi ja tooteid. 

Loodud käekoti sarja ootab samuti ees edasine tootearendus. Missiooniks on arendada 

välja veelgi lihtsustatum ja efektiivsem naha vormimise võimalus. Katsetusi soovin läbi 

viia veel vaakumiga, proovides nii paksu kui ka õhukest nahka.  

Tekstiili puhul saan jätkata erinevate koestruktuuride ja mustrite katsetamisega ning 

teiste materjalide testimist kudumismasinal. Tulemuseks soovin leida veelgi põnevamaid ja 

tihedamaid mustreid, mis aitaksid kaasa kanga parandamisele, muutes selle veelgi vähem 

venivaks ning materjale, mis oleksid loodussõbralikumad. 
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KOKKUVÕTE 

 

Lõputöö eesmärk oli välja arendada Mariis Design brändi käekotiseeria. Brändi esimese 

kollektsioonina pidi see edasi andma ülevaadet brändi põhimõtetest,  vaadetest maailmale 

ja tutvustama oma stiili. Pean oluliseks mõelda toodete puhul pikemas perspektiivis ning 

selle tulemusena valmis kollektsioon, mis on loodud jätkusuutlikke põhimõtteid järgides, 

vastupidav ning ajas muutuva karakteriga. 

Väga olulisel kohal on kotil kasutatud motiivid ja mustrid, mis on inspireeritud palu-

karukellast. See taim võib küll tunduda tagasihoidlik, kuid vaatamata sellele on tal küllaltki 

suured violetsed õied ning peale õitsemist moodustub õie asemel karvane tutt, mis peidab 

enda sees seemneid. Väljendamaks lille kahte eriilmelist karakterit, valisin motiivide 

kujutamiseks erinevad tehnikad, mis jäljendavad taime iseloomu. 

Käekoti eluea tõstmiseks viisin läbi põhjalikumad katsetused kootud kangaga. Soovitud 

materjali leidmiseks tegin proove erinevate lõngadega, mis sobisid kudumismasinale. Peale 

seda viisin läbi testid Martindale masinaga, mis hõõrus kootud kangaid vastu spetsiaalset 

tekstiili, mille tulemusena selgus kõige vastupidavam kangas. 

Ümara silueti saavutamiseks kasutasin naha märgvormimise tehnikat. Seda tehes viisin 

läbi mitmeid katseid, et leida kõige tõhusam lahendus, mis sobiks väljavalitud nahaga ning 

loodud vormiga. Lõpplahendusena leidsin meetodi, mille tulemusena sain voltideta ümara 

vormi. 

Loodud käekotisari suutis lahendada kõik püstitatud eesmärgid. Tooted annavad edasi 

brändi isiksust ja karakterit. Samuti kannavad nad endas põhimõtteid ja vaateid maailmale, 

mida järgides soovin ka edaspidi tooteid luua. 
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SUMMARY 

 

Combining Wet Molded Leather with Knitted Textile as an Example of “Mariis Design” 

Handbag Set 

 

The intention of my diploma work was to design a set of three small handbags for the 

Mariis Design brand. This is a new brand and its first collection introduces the brand’s 

principles and vision. The core value of Mariis Design is to employ sustainable practices 

while creating long-lasting products that are loved by their users. 

All materials that I used were carefully selected to be human- and environment-friendly. 

In the future, my goal is to continue creating Earth-friendly  products in order to minimize 

Mariis Design’s ecological footprint.  

When it comes to the pattern I was inspired by the small flower Pulsatilla patens - a 

protected species that grows in very few locations. It has purple blossoms that appear 

rather early at the end of April or in May. I have used the flower motif on the bag’s textile 

part as well as on the inside leather surfaces where it appears to have stopped blooming 

and has changed into a different fluffy form. 

My second objective was to combine leather and knitted textile in order to make the 

final product look appealing without compromising its sturdiness. To this end, I evaluated 

several materials in order to find one that was both suitable for my knitting machine and 

performed well in durability tests conducted with the Martindale machine. 

Aesthetically, I wished for the bags in this collection to have an overall soft rounded 

appearance. I achieved this through wet molding the leather via a process developed 

through multiple experiments to suit the type of leather and wooden mold I was using. 

For the main structural components of the handbags, I used vegetable tanned leather that 

will change its colour over time with exposure to the elements. When brand new, the bags 

look light and nude. However, with time, the leather will tan and become darker so that the 

light stitches and the textile elements will be more prominent. The leather will also gather 

small marks and creases  that appear with daily use. 
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As the result of combining these technical and artistic approaches, I was able to develop 

a collection of bags that reflect both my aesthetic principles and environmental values. I 

will continue perfecting these techniques and create products that appeal to 

environmentally-conscious consumers looking for unique and attractive designs. 
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LISAD 

LISA 1. Märgvormimise katsetused 

Pilt 1 ja 2. Näide kahekihilisest naha vormimisest. 

Pilt 3 ja 4. Näide pehmeks muditud nahaga. 

Pilt 5 ja 6. Näide õhendatud servadega nahast. 
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LISA 2. Martindale test 

Pilt1. Martindale masin 

Pilt 2 ja 3. Jäme puuvillane heegelniit.  

Pilt 2. Enne testimist ja pilt 3 pärast 45 000 korda hõõrumist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt 4 ja 5. Peenike puuvillane heegelniit. 

Pilt 4. Enne testimist ja pilt 5 pärast 45 000 korda hõõrumist. 
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Pilt 6 ja 7. Peenike viskoos lõng (vihis).  

P ilt 6. Enne testimist ja pilt 7 pärast 45 000 korda hõõrumist. 

Pilt 8 ja 9. Peenike viskoos lõng (poolil).  

Pilt 8. Enne testimist ja pilt 9 pärast 45 000 korda hõõrumist. 

Pilt 10 ja 11. Viskoos lõngast (poolil) kootud muster.  

Pilt 10. Enne testimist ja pilt 11 pärast 45 000 korda hõõrumist. 
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Pilt 12 ja 13. Kahekordne maavillane.  

Pilt 12. Enne testimist ja pilt 13 pärast 45 000 korda hõõrumist. 

Pilt 14 ja 15. Meriino lõng 

Pilt 14. Enne testimist ja pilt 15 pärast 20 000 korda hõõrumist. 

Pilt 16 ja 17. Akrüül lõng.  

Pilt 16. Enne testimist ja pilt 17 pärast 45 000 korda hõõrumist. 
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LISA 3. Tööprotsess 

Pilt 1-2. Mudeli kavandamine ja läbi mängimine; Naha esimene etapp märgvormimisel 

 

Pilt 3. Märgvormimise lõppfaas 
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Pilt 4-5. Toestuspapi texoni äärte õhendamine ja vormitud nahale kinnitamine. 

 

Pilt 6-7. Kanga kudumine, trükkimine ja järeltöötlus 
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Pilt 8-9. Õmblusjoone lõikamine ja servade töötlemine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt 10-11. Õmblusaukude tegemine ja õmblemine  
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LISA 4. Tootefotod 

 

Fotograaf:  Mariel Põld 

Pilt 1. Mudel 1, 20 x 20 x 7,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt 2. Mudel 2, 24 x 21 x 7,5 cm 
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Pilt 3. Mudel 3, 27 x 24 x 8 cm 

Pilt 4. Palu-karukellad ning käekoti klapi sisemuses ära õitsenud õied. 
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LISA 5. Lühitutvustus 

 

Mariisa Põld 

Märgvormitud naha kombineerimine silmuskootud tekstiiliga  

“Mariis Design” brändi käekotiseeria näitel 

Juhendajad: Mari-Liis Link-Avvakoumov ja Anneli Arro 

 

Käekotiseeria on inspireeritud loodusest nii oma vormi kui värvitoonide poolest. Toodetes 

kasutan pehmet silmuskootud tekstiili, mis vastandub tugevale ja ümarale märgvormitud 

nahale. Silmuskudet on kohandatud selliselt, et näiliselt habras ja pehme tekstiil on nahale 

pikaajaline kaaslane. Motiividena on esindatud palu-karukella kaunis õis, mis õitsemise 

ajal on uhke ja graatsiline ning hiljem muutub see pehmeks tutiks, mis peidab endas 

seemneid. Nii nagu muutub palu-karukell, muutuvad ka Mariis Design käekotid, olles 

alguses oma toonidelt heledad ning aja möödudes muutuvad järjest tumedamaks. Vastavalt 

kandjale võivad naha pinnale tekkida uued jäljed ja kulumisefektid, muutes iga käekoti 

isikupäraseks ja ainulaadseks. 

 

Mariisa Põld 

Combining Wet Molded Leather with Knitted Textile  

an Example of “Mariis Design” Handbag Set 

Supervisors Mari-Liis Link-Avvakoumov and Anneli Arro 

 

The handbag set’s shape and colours are inspired by nature. I have combined together soft 

knitted textile and strong molded leather that are each other's opposites. Knitted textile has 

been adjusted, so that the fabric that seems delicate and soft can be a long-term companion 

to leather. For motifs I have used flower called Pulsatilla patens. It has a very beautiful 

violet blossom, that after it has bloomed, it turns to a soft tuft, that holds the seeds inside. 

Like the flower changes over time, same happens with the Mariis Design handbag set. At 

first they look light and nude, but as time goes by, they will turn darker by colour. Because 

of the leather I used, the bag is also like a diary of handbag’s owner, because it memorises 

all imprints, that may come with adventures. 


