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SISSEJUHATUS 
 

Huvi jalatsidisaini ja nende valmistamise vastu tekkis, kui olin veel Tartu Kunstikooli 

õpilane. Otsust alustada õpinguid tolleaegses Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ajendas 

nahadisaini osakonna vilistlaste looming jalanõudisaini valdkonnas. 

Nahadisaini osakonnas omandatud teadmised materjalist ning praktikatel ja 

välisõpingutel saadud kogemused on huvi jalatsidisaini puhul üksnes süvendanud. Mõte 

luua lõputöö raames nahkjalatseid oli kindel alates osakonna sisseastumiskatsete 

intervjuust ning on minuga õpingute vältel vaid süvenenud. 

Lõputöö uurimisosa eesmärk on maker movement põhimõtetele tuginedes leida 

alternatiivne tööprotsessi lahendus käsitööjalatsite kiiremaks ja lihtsamaks loomiseks. 

Milliseid tööetappe on võimalik kiirendada? Kas on võimalik vähendada nii rahalist kui ka 

ajalist ressursikulu? Kas moodsa tehnoloogia kasutamine põhjendab ennast traditsiooniliste 

tehnikate asendamisega? 

Põhjuseks, miks ma püstitatud probleemi käsitlen seisneb selles, et nii endal kui ka 

nahadisaini osakonnal puuduvad igapäevased vahendid nahkjalatsite loomiseks. Lõputöö 

eesmärk on luua tööprotsessi lahendus, mida saaks kasutada nii nahadisaini osakonna 

tudengid kui ka kõik teised huvilised, kes käsitööjalatseid luua soovivad. 

Lõputöö kirjalik osa on jagatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis annan 

ülevaate klassikalisest nahkjalatsi valmistamisest, tutvustan levinumaid nahakaunistus 

tehnikaid ja materjalide kasutust. Teises peatükis tutvustan maker movementi, selle 

põhimõtteid ning kasutust leidvaid digitaalseid meediume ja tehnoloogiaid. Lisaks uurin 

antud liikumise võrgustikku ja selle kättesaadavust Eestis. Kolmandas peatükis lahendan 

lõputööks püstitatud probleemi. Annan ülevaate loodud tööprotsessi lahendusest, kuhu on 

rakendatud teises peatükis mainitud põhimõtted. Lisaks toon välja esimeses peatükis 

mainitud klassikalise nahkjalatsi loomeprotsessi ja loodud tööprotsessi vahelised 

erinevused. 

Lõputöö praktilise osa käigus valmib kolm paari nahkjalatseid, mis on teostatud 

loodud tööprotsessi lahendusi kasutades. Lõputöö on osa autorikollektsioonist, mille 

teostamist on toetanud Eesti Kultuurkapital.  
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1. NAHKJALATSI LOOMINE 
 

Vajadus kaitsta jalgu välistingimuste eest tekkis inimestel juba 40 000 aastat tagasi, küll 

aga kulus selleks sajandeid, et jõuda sinna, millised on jalanõud tänapäeval. 

Nahkjalatsite ajaloo üheks tähtsamaks kuupäevaks on 19. september, 1991, kui 

Ötztali Alpidest leiti muumia, kellel olid jalas algaegsed jalanõud. Jalatsi pealsed olid 

valmistatud põdranahast, vooder pärnakiust. Lisaks oli pehmenduseks kasutatud heina ning 

taldadeks karunahka (Shoepassion, i.a).  

 

1.1 Klassikaline jalats  

 

Klassikaliselt algab jalanõu loomine lõigetest. Selleks on vaja jalatsiliistu, paberteipi ja 

paberit. Jalatsipealse nahk venitatakse liistule ning selle funktsioon on anda jalanõule selle 

kuju. Seejärel kaetakse liist teibiga, mis lõigatakse keset liistu ja kanda läbi ning 

kleebitakse paberile. Nii kantakse ruumiline vorm tasapinnaliseks (Chocklat 2012: 65; 

Roth 2015: 38). 

Kahest saadud lõikest luuakse nende keskmine, mida nimetatakse keskkoopiaks. 

Oluline on lõigete ülekandmisel vältida kortsude teket, mis põhjustab lõike 

deformeerumist. Arvestades liistu kannakõrgust saab alustada keskkoopiaga jalatsi 

kavandamist. Kavandist tuletatakse lõiked. Kui lõiked on olemas, saab alustada jalanõu 

proovitööga. Kuna kõik liistud ja lõiked omavahel ei sobi, on proovitöö tegemine 

soovituslik olukorras, mil teostajal varasem kogemus antud liistuga puudub. 

Pealselõigete nahast välja lõikamisele järgneb detailide õhendus. Õhendamist 

sooritatakse õhendusmasina või õhendusnoa abil. Õhendamisele järgneb õmblemine. 

Õmblemise järjekord oleneb jalatsitüübist, voodrist ja detailidest. Üldiselt alustatakse 

kannaõmblusest, mille õmblusvaru tuleb ka peale õmblemist lahti koputada ning 

tugevdusteibiga toestada. Vastasel juhul tekib kannaõmbluse juurde ebavajalik 

materjalikogu, kus õmblusvaru pole fikseeritud.  Peale õmblemist on pealsed liistule 

tõmbamiseks valmis. 
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Enne liistule tõmbamist tuleb võtta liistult vahetalla lõige. Vahetallaks kasutatakse 

traditsiooniliselt kas taimparknahka või vahetallapappi. Vahetald kinnitatakse naeltega 

liistu alla. Seejärel tõmmatakse pealsed liistule ning venitatakse vahetallale, kuhu need 

liimistamise teel ka kinnitatakse. Pealsete liistule tõmbamisel alustatakse voodrist, seejärel 

lisatakse kannakapid ja ninapitsid, mis jäävad jalatsipealse ja voodri vahele. Kannakappide 

ja ninapitside jaoks kasutatakse tavaliselt kas jäigemat sorti nahka või termoplastikut.  

Termoplastik on tänapäeval üks levinumaid materjale, mida nina- ja 

kannatugevduseks kasutatakse. Materjali on lihtne vormida, kuna kõrgete kraadideni 

kuumutades muutub see pehmeks, jahtudes jäigaks. Termoplastiku materiaalse struktuuri 

tõttu on selle lõikamiseks soovitatav stantsimasin. Ninapitsi ja kannakappide servad on 

soovituslik õhendada. 

Kui pealsed on liistule tõmmatud, tuleb lisada vahetallale supinaator ehk metallist 

leng. Supinaatori funktsiooniks on tallavõlvi toestamine. Seejärel tuleb tasandada 

vahetallale tekkinud tühi ala. Tavaliselt kasutatakse selleks kas vahetalla materjali või 

pealsenaha lõikejääke. Kui vahetald on tasandatud, saab hakata pealsele talda ehitama. 

Jalatsitaldade kinnitamiseks on läbi aegade välja kujunenud mitmeid erinevaid 

tehnikaid. Enim levinud on pealsetele taldade liimimine, kuna tegu on kõige lihtsama ja 

kiirema lahendusega. Populaarseimad tallamaterjalid tänapäeval on nahk, kork, puit ja 

EVA (etüleenvinüülatsetaat). 

Tallad ehitatakse pealsele tallamaterjali kiht kihi haaval lisades. Oluline on jälgida, 

et kand saaks jalanõu valmides vastavalt liistule õige kõrgusega. Kui kannakõrgusega ei 

arvestata, ei ole jalanõu kantav. Oluline on saada pealsetele võrdsete mõõtudega tallad 

(Vass 1999: 166). 

Järgmisena eemaldatakse liist jalatsist, et lisada sisetalla vooder. Vooder lisatakse 

üldiselt liimistamise teel. Selleks tuleb sisetallale ja voodrile kanda kuumusele reageerivat 

liimi. Kui liim enam ei nakku, asetatakse vooder sisetallale ning liim aktiveeritakse 

kuumaõhufööni kasutades. Kui sisetald on kinnitatud, lõpetatakse protsess viimistlustega. 
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1.2 Nahakaunistustehnikad 

 
Naha pikaaegse kasutuseloleku tõttu on inimestel tekkinud soov ka nahka dekoreerida. 
Läbi aegade on välja kujunenud erinevaid nahakaunistustehnikaid, mida soosib naha kui 
materjali paindlikkus. Järgnevalt olen välja toonud lahendused, mida rakendan lõputöö 
praktilises osas. 

 

1.2.1. Marmoreerimine 

 

Marmoreerimine on pärit Jaapanist, kust see sai alguse kaheteistkümnendal sajandil. 

Algselt marmoreeriti paberit, hiljem ka nahka (Maurer 1991: 21).  

Naha marmoreerimise puhul on kasutusel kaks erinevat tehnikat. Neist vähem 

levinud on marmoreeringu efekti loomine naha kortsutamise ja värvimise teel. 

Kortsutamisel valgub värv tekkinud voltidesse ja moodustab marmori taolise pinna. 

Marmoreerimiseks kasutatakse taimparknahka. Nahk niisutatakse ning kortsutatakse 

sõrmede abil. Kui nahk on kuivanud, tõmmatakse kõrgenenud pinnad värvitampooniga üle, 

lastakse taheneda ning seejärel lisatakse veel teine kiht värvi. Värvimisele järgneb naha 

alumise poole niisutamine, sirgeks venitamine ning kuivama jätmine. Tööprotsessi 

viimases etapis pressitakse nahk kuuma plaadiga üle. Pressimisel peab olema ettevaatlik ja 

jälgima plaadi temperatuuri, et vältida naha sarvestumist ja kortsumist (Maurer 1991: 24).  

Lihtsam ja rohkem levinud marmoreerimistehnika on värvi tilgutamine veega 

täidetud vanni. Marmoreerimisvärvid jäävad veepinnale ulpima ning tikuga läbi värvi 

tõmmates saab luua soovitud mustri. Tegutseda tuleb kiirelt, et värv veepinnal ära ei 

kuivaks ega tükki läheks. Seejärel asetatakse nahk veepinnale ning tõmmatakse kiire 

liigutusega veest välja. Nahk jäetakse marmoreeringuga kuivama. Olenevalt nahast ja 

marmoreerimisvärvidest tuleb värv hiljem nitrolakiga nahale kinnitada. 

Lisaks on nahka võimalik marmoreerida ka pritsimise teel (Maurer 1991: 37). 

Selleks tuleb märg nahk kortsutada ja kuivama jätta. Järgnevalt tõmmatakse nahk 

sirgemaks ning pritsitakse kaldnurga all sünteesvärvidega üle. Oluline on säilitada 

piserdamise suund ja naha asend. Kui värv on kuivanud niisutatakse naha lihapool, 

venitatakse ja jäetakse kuivama. 
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1.2.2. Ažuurtehnika 

 

Ažuurtehnika ehk perforeerimine on nahkjalatsite puhul enim kasutust leidev 

kaunistustehnika. Tehnika sai alguse Saudi Araabiast, kus tegutsenud nahameistrid olid 

oma teostuselt nii täpsed, peened ja korrektsed, et see on mõistatuseks ka tänapäeva 

nahakunstnikele (Vass 1999: 106-109).  

Dekoori moodustavad väljalõiked põhinahast. Muster luuakse ühtlase rütmiga 

teineteise järel auke lüües. Aukude löömiseks kasutatakse ühe, kolme või viie millimeetrise 

diameetriga augurauda. Alustatakse suuremast augurauast ning aukude vahelist ala 

täidetakse diameetrilt kahanevas järjekorras auguraudu kasutades. Enim levinud on 

viiemillimeetriline aukude rida, mille vahed on täidetud kahe paralleelse kahemillimeetriste 

aukudega (Vass 1999: 107). Viimasena liimitakse põhinaha alla taustamaterjal.  

 

1.2.3. Kuldamine 

 

Kuldamine on nahakaunistus tehnikate ajaloo üks vanimaid. Tänapäevaks on välja 

kujunenud kolm enim kasutust leidvat meetodit (Smith 1999: 58). 

Üks lihtsamaid on termofooliumiga kuldamine, mida nimetatakse küll kuldamiseks, 

kuid mille puhul ehtsat kulda ei kasutata vaid imiteeritakse. Termofoolium on lavsaankile, 

mis on kaetud metallipuudri, liim- ja värvainetega.  

Foolium asetatakse mati poolega vastu nahka. Jäljendite tegemiseks kasutatakse 

eelnevalt kuumutatud templeid, jäljendusrattaid ja klišeesid. Kui jäljendusvahend on jahe, 

siis jäljendit see ei jäta. Kui aga liiga kuum, võib see termofooliumi ära sulatada. 

Soovituslik on enne tööle asumist proove teha. Osad trükifooliumid nõuavad, et 

trükisüvend oleks eelnevalt nahka pressitud. Peale pressimist on soovitatav nahk lakkida. 

Termofooliumi puuduseks on asjaolu, et metallipuru oksüdeerumise tõttu võib aja jooksul 

jäljend rohekaks muutuda. 

Kuldamist tehakse ka pronksipulbriga. Selleks tuleb nahale teha jäljend ning see 

õhukese kihi sideainega katta. Sideainena kasutatakse želatiini või vahustatud munavalget, 
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millele on lisatud kümneprotsendilist äädikat. Kui sideaine on tahenenud, raputatakse see 

pronksipulbriga üle, lastakse sideainel kuivada ning seejärel pühitakse üleliigne pulber 

pintsliga ära. Ülejäänud pronksipulber jäetakse alles, kuna seda saab korduvalt kasutada. 

Üks hinnalisemaid ja keerukamaid kuldamistehnikaid on nõelaga kuldamine. 

Selleks kasutatakse lehtkulda, sideainet ja põletusaparaati. Sideaineks kasutati 

traditsiooniliselt munavalge, äädika, glütseriini ja mee segu. Tänapäeval on laialdaselt 

levinud liimvildikate kasutamine. Lehtkulda tuleb käsitleda äärmiselt ettevaatlikult, kuna 

leht võib kergesti kortsuda ja puruneda.  

Pind kaetakse sideainega, millele asetatakse kullaleht. Soovitud kaunistuslement 

tuleb joonistada kalkapaberile ning see kullalehele asetada. Kõik kalkale joonistatud 

jooned tuleb põletusaparaadiga üle käia, seejärel eemaldatakse kalka ning üleliigne 

kullapuru pühitakse ära. Tehnika nõuab erilist täpsust, kuna tõmmatud jooni ei saa 

parandada. 

 

1.3 Materjalid 

 

Jalatsipealsete ja voodri puhul on enim levinud materjalideks kroom- ja taimparknahk. 

Kasutust leiavad ka naturaalsed ja sünteetilised tekstiilid. Alternatiiviks on välja töödeldud 

ka biolagunevaid ja keskkonnasõbralikke materjale nagu näiteks piñatex (ananassi nahk) ja 

apelsini koortest valmistatud siidilaadne voodrimaterjal (orange fiber) (Camilli 2019).  

Taldade puhul kasutatakse välismõjude eest jalga kaitsvaid materjale. 

Populaarsemad on nahk, kork, puit, kumm, EVA ja PVC (polüvinüülkloriid). Lisaks 

leiavad tänapäeval kasutust erinevad biolagunevad materjalid, mis lagunevad vastavas 

keskkonnas kiiremini kui sünteetilised materjalid ning on hõlpsamalt käideldavad. 

Tallamaterjali peamisteks kriteeriumiteks on elastsus, haardevõime, vastupidavus ning 

vormi- ja temperatuurihoidvus. Vahetalla jaoks peetakse parimaks materjaliks 

taimparknahka, kuna niiskudes on see vormi muutustele vastuvõtlik. 

Jalatsipealsete toestamiseks kasutatakse erinevaid tehnikaid ja materjale. Enim on 

levinud jalatsisuu ja õmbluste toestamine tekstiilteipidega, samuti dubleeritakse nahka, eriti 

jalatsi külgedel. Kohad, kus jalats enim toestust vajab on nina ja kand. 
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Nina toestust nimetatakse ninapitsiks ning kanna toestust kannakapiks. Traditsiooniliselt 

kasutatakse nendeks paksemat taimparknahka, mille servad õhendatakse. Tänapäeval on 

taimparknahk laialdaselt asendatud termoplastikuga, mille paigaldamine võtab vähem aega 

ja on soodsam. 

  

10 



2. MAKER MOVEMENT 
 

Maker-liikumine on kaasaegne lähenemine isetegemisele, mis seob traditsioonilised 

käsitöövõtted modernse tehnoloogia ja digitaalsete meediumitega. Liikumise algatajaks 

peetakse Dale Dougherty, kes läbi 2004. aastal loonud ajakirja MAKE nimetatud 

ideoloogiat levitama hakkas.  

Cory Doctorow on kirjutanud liikumisest raamatu „Makers“, mida ta kirjeldab kui 

“teos inimestest, kes lahkavad moodsat tehnoloogiat, ärimudeleid ja elukorraldust, et leida 

lahendus õnnelikkuse säilitamiseks juhul, kui majandus peaks kokku kukkuma” (Doctorow 

2009). 

 

2.1 Põhimõtted  

 

Liikumise fookuseks on varieeruvate praktiliste oskuste õppimine ja nende rakendamine. 

Oluliseks osaks on ka inimestevaheline koostöö ja kogukonna loomine. Maker-liikumise 

manifest on inimeste julgustamine ise tegemiseks, jagamiseks, õppimiseks, mängimiseks, 

osavõtmiseks, teineteise toetamiseks ja lahenduste leidmiseks (Cassidy 2019). 

Olulist osa mängib liikumises ka keskonnasõbralikkus ning materjalide ja 

tööstusjääkide taaskasutamine. Jääkmaterjale ja nende kasutamist hinnatakse, kuna 

liikumine on raiskavate ettevõtete ületootmise vastu ning soosib keskkonnasõbralikkust. 

Lisaks on maker-liikumise üheks oluliseks osaks ka ise parandamine (RIY - Repair it 

Yourself). Et mitte prügi juurde toota, on oluline kasutada materjale ja esemeid, mis on 

olemas ning võimalusel nende eluiga pikendada.  

 

2.2 Meediumid ja tehnoloogiad 

 

Liikumine on tugevalt seotud tehnoloogia ja selle poolt pakutavate innovaatiliste 

lahendustega ning seetõttu on pidevas arengus ka töövahendid ja tehnikad. Enim leiab 

kasutust 3D-modelleerimine, skaneerimine ja printimine, mille tehnoloogilised võimalused 
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ei sea antud valdkonnas piiranguid. Laialdaselt on levinud ka laserlõikuse ja CNC 

freespinkide kasutamine (Pearce 2013).  

3D-meediumite kasutamise eeliseks on see, et modelleeritud objekte on võimalik 

printida üksikeksemplaride kui ka suuremate koguste tootmise näol. 3D-printimist 

nimetatakse ka lisandtootmiseks, mis viitab 3-dimensiooniliste tahkete objektide 

valmistamisele kihistamise teel.  

Printimiseks kasutatakse materjalilõngu ehk filamente. Filamendi sulatamise ja 

teineteise otsa kihiti lisamise teel saadaksegi soovitud kolmemõõtmeline objekt. Lisaks 

printeritele on võimalik kasutada ka 3D-pliiatsit, mille abil joonistatakse objekt käsitsi.  

3D-printimise kasuteguriteks standardtootmisega võrreldes peetakse tööprotsessi 

väiksemat ajakulu, saavutatud tulemuse kõrgemat kvaliteeti, väiksemat jääkmaterjalide 

teket ning  3D-meediumite hõlpsat kättesaadavust. Lisaks soodustab 3D-printimine ja 

isetegemine paremat kontrolli loomingu lõpptulemuse üle (Pearson 2018). 

3D-skaneerimise eesmärk on koguda informatsiooni uuritava objekti kohta, et luua 

sellest digitaalne ruumiline mudel. Mõningatel skaneerimistehnoloogiatel on võimalik 

peale vormi tuvastada ka objekti värvus. Skaneerimise tulemus ühildub arvutipõhise 

projekteerimise ehk arvuti abil kujundamise tarkvaraga (CAD), mis lubab tulemust 

vastavalt soovile modelleerida ja 3D-printida (Aniwaa, i.a).  

Lisaks on võimalik läbi 3D-skaneerimise protsessi saada objekti disaini või 

ülesehituse kohta täiendavat informatsiooni, mida nimetatakse ümberpööratud 

projektdokumentatsiooniks (Reverse engineering) (Eldad 2005).  

Skaneerimiseks on tänapäeval välja töötatud mitmeid erinevad lahendusi. Järgnevas 

tabelis olen välja toonud neist enim kasutust leidvad tehnoloogiad. 

 

3D-skaneerimis tehnoloogia Töökäik 

Lasertriangulatsioon skaneerimine Skaneeritava pinnale projekteeritakse laserkiir, 
mille deformeerimist mõõdetakse ning läbi 
mille saadakse objektis sisalduv informatsioon.  

Struktureeritud valgus skaneerimine Objektile projekteeritakse valgusmuster. 
Ruumilisel pinnal muster deformeerub. Mustri 
deformatsioon mõõdetakse ning tänu sellele 
identifitseeritakse skaneeritav. 
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Fotogrammeetria Digitaliseeritud objekti mudel saadakse läbi 
erinevate nurkade objekti pildistamisest. Tänu 
kalkulatiivsetele geomeetria algoritmidele 
rekonstrueeritakse 2D pinnast (fotost) 3D 
mudel. Lisaks on tänapäeval loodud ka 
aplikatsioone, mis võimaldavad nutitelefoni 
abil objekti skaneerida.  

Kontaktil põhinev skaneerimine Skaneeritav pind käsitletakse sondi abil läbi 
erinevate objekti punktide puudutades. Objekti 
mõõtmed saadakse läbi sondi deformeerimise. 

Laserpulss skaneerimine  Põhineb ajakulul, mis kulub laseril 
skaneeritavalt objektilt sensorile tagasi 
peegeldumiseks. Tänu laseri 
peegelduskiirusele suudab sensor koguda 
geomeetrilist informatsiooni, mis on vajalik 
objekti skaneerimiseks. 

Joonis 1. Tabel enim kasutust leidvatest 3D-skaneerimis tehnoloogiatest. 
 
CNC freespinkide kasutamine on samuti üks maker-liikumises laialdaselt levinud 

tehnoloogiaid. Seda seetõttu, et masinad ise on äärmiselt kallid, kuid liikumise võrgustiku 

tõttu on neile kerge ligi pääseda. CNC masinaid kasutatakse enim just objektide 

masstootmise puhul, eriti plastik- ja metallesemete loomiseks (Borthwick 2018).  

CNC tehnoloogia on 3D-printimise täielik vastand. Kui 3D-printimine loob objekti 

kihistamise teel siis CNC lõikab objekti kiht-kihi haaval materjaliplokist välja. Lisaks 

suudab CNC masin töötada peatumatult põhimõtteliselt igavesti. Tööstuses lülitatakse 

masin välja vaid siis, kui see hooldust vajab. Tehnoloogia miinusteks on aga tohutu 

jääkmaterjalide teke ja massiline inimtööjõu asendamine. 

Digitaalsete meediumite ja moodsa tehnoloogia sümbioos annab eelise autoril 

personaalse loomingu täielikuks kontrolliks. Võimalik on luua täpselt seda, mida autor 

vajab ning mida mujalt saada pole (Baden 2015).  

Liikumisega kaasas käivas võrgustikus on erinevate valdkondade esindajatega 

koostöö hõlbustamiseks kasutusel standardsüsteemid ja programmid, mis lubavad jagada 

erinevaid faile ja andmeid. Erinevalt tehastes kasutust leidvatele masinatele on digitaalsed 

tehnoloogiad kujundamiseks ja valmistamiseks taskukohase hinnaga kõigile kättesaadavad. 
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2.3 Võrgustik 

 

Maker-liikumise keskkonnasõbralikule ideoloogiale aitab kaasa selle võrgustik, kus on 

võimalik seisma jäänud materjalidele ja esemetele neid müües või annetades uus elu anda 

(Swan 2014). Maker-labidesse ehk avalikesse töökodadesse on teretulnud kõik, kes 

soovivad õppida, areneda, leiutada ja toota, kas enda tarbeks või müügiks (Cassidy 2019). 

Lõpptulemuse ainsaks piiriks on iseenda loomingulisus. 

Antud liikumise võrgustik sarnaneb enne industrialiseerimist aset leidnud 

isetegemise kultuurile, kui masstootmine polnud nii globaalne kui tänapäeval ja vajalikud 

tarbeesemed pidigi ise looma (Heimbuch 2011). Maker-liikumine soovib olla eeskujuks 

tänapäevastele tootmismudelitele ning on samuti ka suurtööstuste ületootmise vastu 

(Cassidy 2019). Lisaks aeglustab liikumise ideoloogia rakendamine ületarbimist ning toob 

tähelepanu väikeettevõtlusele, kus on võimalik toota vastavalt tarbija vajadusele, vältides 

masstoodangule iseloomulikku jääkide teket. 

Interneti kättesaadavuse ja laialdase leviku tõttu toimub võrgustike vahel globaalne 

ideede ja saavutuste jagamine, mis lubab luua ka seda, mis kohalikus töökojas vajaliku 

masina puudumise puhul teostatav pole (Pearce 2013).  

Järgnevalt olen uurinud Eestis tegutsevaid maker-töökodasid ning nende poolt 

pakutavaid võimalusi. 

 

2.3.1 Kultuurikatel 

 

Tallinnas, Kultuurikatlas asuvas maker-labis, on võimalik toimetada kas päeva- või 

nädalapileti soetades. Kultuurikatel pakub võimalusi 3D-prindiks, laserlõikuseks ja CNC 

pingi kasutuseks.  

Maker-labis leiavad aset erinevad koolitused ja töötoad, lisaks on võimalik tegeleda 

prototüüpimise, tootearenduse ja ka hobiprojektidega. Kui varasemad kogemused masinate 

kasutamiseks puuduvad, aitavad töökoja meistrid töö tasu eest ära teha. 
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2.3.2 SPARK 

 

Tartus asuv SPARK Maker-lab on oma võimaluste poolest Eesti kõige suurem 

maker-töökoda. Liikmetel on võimalik kasutada töökoda lahtiolekuaegadel. Töökoda 

jaguneb metallitöökojaks, puidutöökojaks, üldtööalaks ja elektroonikaalaks. 

Liikmele on üldkasutatavad tööriistad ning teatud kulumaterjalid liikmetasu sisse 

arvestatud. Osadel masinatel, seadmetel ja materjalidel on eraldi hinnakiri. 

SPARK töökoda pakub üldtööalal võimalust kasutada laserlõikurit, 3D-printerit, 

vaakumvormimismasinat, metallfreespinki, nahaõmblusmasinat, käsifreese ja 

kuumaliimipüstoleid.  

 

2.3.3 MakerLab Pärnu 

 

Pärnus tegutsev töökoda on koht, kus saavad kokku väiketootjad, leiutajad ja kunstnikud. 

Töökoda on avatud kõigile kuigi soositud on väiketootmine. 

Pärnu töökoda on hetkel keskendunud 3D-jooniste loomisele, prototüüpimisele, 

tööriistade rendile, eritellimustöödele ja väiketootmisele. 3D-printimist seal veel ei 

teostata. Maker-labis saab sooritada erinevaid puidu- ja keevitustöid.  Lisaks tuleb töökoda 

vastu ka igasuguste esemete parandamisele ja nende eluea pikendamisele. 
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3. TÖÖPROTSESS 
 

Nagu tradisioonilise nahkjalatsi loomeprotsessi puhul, alustan tööd jalatsi kavandamisest ja 

lõigete konstrueerimisest. Katan liistu maalriteibiga, loon keskkoopia ja konstrueerin 

lõiked.  

Kui jalatsiliist puudub, on võimalik see ise modelleerida või kasutada internetis 

olemasolevaid tasuta allalaetavaid faile. Neid saab vastavalt vajadustele kohandada ning 

3D-printida. Kui jalatsiliist ise printida, on oluline tutvuda prinditavate filamentide 

omadustega, et tulemus liistule omaseid ülesandeid täidaks (O’Neal 2015). 

 

3.1 Liistu 3D-skaneerimine  

 

Järgmise etapina on aja kokkuhoidu arvestades oluline modelleerida jalatsi tallad. Enne 

modelleerimist tuleb aga jalatsiliist 3D-skaneerida. 

Lõputöö praktilise osa käigus otsustasime koos juhendaja Rasmus Eistiga kasutada 

fotogrammeetrial põhinevat skaneerimist. Enne liistu skaneerimist tuleb selle pinnad muuta 

läikevabaks, kuna valguse peegeldumine deformeerib tulemust. Selleks määrisime liistu 

pinna kipsiga. Võimalik on kasutada ka kipsispreid, mida kasutatakse tavaliselt suuremate 

objektide skaneerimiseks.  

Seejärel tuleb liist fikseerida sellisesse asendisse, et pildistades pääseks igale 

küljele ligi. Pildistamist alustatakse ümberringi erinevatelt nurkadelt ja kõrgustelt, seejärel 

jäädvustatakse detailid. Fotogrammeetria puhul tehakse skaneeritavast objektist 20-50 pilti. 

Mida rohkem on objektil detaile, seda suurem on teostatavate piltide soovituslik kogus. 

Piltidest 3D-mudeli loomiseks kasutasime Agisoft Metashape PhotoScan ja 

Meshmixer tarkvara, kus on võimalik tulemust vastavalt vajadusele siluda ning liigsest 

mürast vabaneda. Seejärel võtsime liistult sisetalla mõõdu ning seda arvestades 

suurendasime liistu 3D-mudeli Autodesk 3ds Max tarkvara abil 1:1 mõõtkavasse. 

Liistu skaneerimiseks ja digitaalse ruumilise mudeli puhastamiseks kulus 32 

minutit.  
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3.2 3D-modelleerimine ja printimine 

 

Et käsitööjalatsite loomeprotsessi kiirendada on oluline jätkata vajalike prinditavate failide 

modelleerimisega, kuna siis on võimalik printimisega paralleelselt alustada tööd 

jalatsipealsetega. 

Kui jalatsiliistu fail on modelleeritud saab tööd jätkata kannakapi ja ninapitsi 

mudelite valmistamisega. Modelleerida tuleb jalatsiliistu 3D-mudeli peale. Nii 

saavutatakse kannakapi ja ninapitsi perfektne sobivus liistuga. Detailide modelleerimiseks 

kulus kokku 27 minutit. Kui mudelid on valmis, saab nende ja pealsete materjali paksust 

arvestades alustada välistalla modelleerimisega. 

Enne talla modelleerimist teostasin Adobe Illustrator programmi abil talla alt- ja 

pealtvaate joonised (lisa 5), kuna 3ds Max tarkvara aktsepteerib vektorgraafilist 

informatsiooni. See annab 3D-tarkvarale eelise väikese vaeva ja ajakuluga luua erinevate 

detailide ja keerukusastmega objekte. Et tallamuster maapinnale loetava jäljendi jätaks, 

tuleb tekstiline osa pöörata peegelpilti. 

Pärast vektorgraafilise faili importimist 3ds Maxi modelleerisime juhendajaga talla 

2D-joonisest 3D-mudeli. Oluline on arvestada liistu kannakõrguse ja päka maapinna 

puutekoha suhtega. Vektorgraafiliste jooniste loomiseks kulus 26 minutit ja talla 

modelleerimiseks 49 minutit. 

Kui kannakapp, ninapits ja tald on modelleeritud, võib suunduda 3D-printimise 

poole. Soovitatav on sooritada enne lõpliku töö printimist testprintimised, et veenduda 

prinditava soovitud tulemuses.  

Testprintimiseks kasutasime PLA filamenti, mis on oma materiaalse ülesehituse 

poolest tuntud ka kui maisifilament. Peale esimest testprintimist selgus, et kuna praktilise 

töö käigus kasutust leidvate liistude ninad ja kannad on läbi erinevate liistusuuruste 

võrdelises suhtes, on võimalik loodud mudeleid kasutada kõigi olemasolevate 

jalatsiliistude puhul. See tähendab seda, et olenemata sellest, kas on tegu liistuga suuruses 

38 või 46, on nende kannakapid ja ninapitsid mahult võrdelised ning iga suuruse jaoks uusi 

mudeleid modelleerima ei pea.  
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Kui saavutatud tulemus sobib, saab alustada lõpliku töö printimisega. Selleks 

kasutasin juhendaja Rasmus Eist isiklikku 3D-printerit ning kõigi detailide puhul 

WillowFlex filamenti, mille tellisin Berliinist. Filament täidab nahkjalatsi kannakapi, 

ninapitsi ja taldade omased kriteeriumid. Lisaks vastab materjal omaduste poolest ka maker 

liikumise põhimõtetele, kuna tegemist on keskkonnasõbraliku materjaliga, mis on 

vastavates tingimustes poole aasta jooksul 90% biolagunev. 

Esimene kannakappide ja ninapitside printimine õnnestus. Kannakapi printimiseks 

kulus kaks tundi ja 32 minutit, ninapitsi jaoks kaks tundi ja 11 minutit. Järgneval kahel 

printimisel tekkisid vead. 3D-printeri laua kuumuse ning printimise temperatuuri tõttu 

muutus filament rabedaks, mis tekitas mahuka aja ja materjalikulu ning saavutatud tulemus 

ei täitnud oma funktsioone.  

Talla printimisel tekkis lisaks eelnevalt mainitud vigade tõttu ka objekti nihkumine 

printimislaual. Talla printimiseks kulub printeril 14 tundi ja 38 minutit. Peale kaheksandat 

ebaõnnestunud printimist otsustasime talla loomiseks kasutada teisi vahendeid. 

 

3.3 CNC freesimine 

 

Alternatiivina ajamahukale 3D-printimisele otsustasin proovida taldade loomiseks CNC 

freesmasinat. Materjaliks kasutasin põllumajandustehnika tööstuse jääkidest pärinevat 

kummimatti, millel on igapäevaselt kasutatava jalatsi tallamaterjali EVA sarnased 

omadused. Lisaks proovisin vahtplastiku freesimist. Taldade loomiseks kasutasin juhendaja 

Rasmus Eist abiga Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuri osakonna CNC freesmasinat. 

Freesimiseks saab kasutada varem valmistatud vektorgraafilisi jooniseid ning 

modelleeritud 3D-mudeleid. Et materjaliploki mõlemad pooled saaks korrapäraselt 

freesitud, on oluline peale ühe poole freesimist objekti pöörates selle paiknemine 

freespingil taastada. 

Taldade freesimiseks tuli kannakõrguse tõttu kummimaterjal kaheks kihiks kokku 

liimistada. Et liim paremini haakuks pidi materjali liivapaberiga karestama. Materjali kahe 

kihi ühendamiseks kasutasin Kestopren kontaktliimi.  
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Tallapaari freesimiseks kulus kummimati puhul 9 tundi ja 20 minutit. Freesimise 

tulemus oli rahuldav teisel katsel, kuna esimesel katsel polnud materjal freesilauale 

piisavalt tugevasti kinnitatud ning freesipuur lõi materjali laualt lahti. Vahtplastist 

taldadepaari freesimiseks kulus 2 tundi ning oli esimesel katsel rahuldava tulemusega. 

Kuna vahtplast on soodne ja hõlpsasti töödeldav kuid pole oma materiaalsete 

omaduste poolest kõige vastupidavam otsustasin materjali viimistleda Line-X pihustiga. 

Line-X pihustatud tooteid kasutatakse igapäevaselt põllumajanduses, sõja tööstuses, 

ehituses jne. Töödeldud esemed on vastupidavad enamikele kemikaalidele ja omavad suurt 

löögikindlust, mistõttu leiavad Line-X tooted kasutust valdkondades, kus probleemiks on 

korrosioon ja kulumine. Materjal pihustatakse pinnale, mis moodustab monoliitse terviku 

ning kuivab nelja sekundiga. Kui kasutada Line-X’i jalatsivoodrile pihustades, et luua nina 

ja kanna toestused, loob see äärmiselt kiire lahenduse jalatsi valmistamiseks. Kahe 

tallapaari pihustamiseks kulus viis minutit. 

Line-X pihusti pole oma keemiliste omaduste poolest just kõige 

keskkonnasõbralikum, kuid soodustab uute ja innovaatiliste lahenduste leidmist. Pihustit 

on kasutatud küll jalatsite pealsete toestamiseks kuid pole teada, et seda oleks taldade 

valmistamiseks kasutatud, mistõttu on suur tõenäosus, et lõputöö praktilises osas loodud 

Line-X pihustatud tallad on maailmas esimeste seas. 

 

3.4 Jalatsite valmistamine 

 

Kui kannakapid, ninapitsid ja tallad on printimisel ja/või freesimisel, saab alustada tööd 

jalatsipealsetega.  

Tulenevalt maker movementi kuldreeglist kasutada olemasolevaid materjale ja 

pikendada nende eluiga, kasutan pealsete loomiseks Tarmeko mööblitehase nahajääke. 

Nahkmööbli puhul kasutusel olevate lõigete ja detailide mõõtmete tõttu on tööstuse 

materjalijäägid üpriski suuremahulised, mis soodustab mitmete nahkjalatsi detailide 

juurdelõikust ainsast materjalijäägi tükist.  

Kui detailide juurdelõikus on sooritatud, tuleb detailid vajalikest kohtadest 

õhendada. Õhendada tuleb kõik õmblusvarud ning liistu alla venitatav nahk. Õmblusvarud 
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õhendatakse vastavalt nende mõõtudele, liistu alla venitatav nahk pealse servast pooleteise 

kuni kahe sentimeetri ulatuses. 

Peale detailide õhendust saab soovitud detailidel rakendada nahakaunistus 

tehnikaid. Selleks kasutasin ühe jalatsipaari detailidel marmoreerimistehnikat ning teise 

jalatsipaari puhul ažuurtehnikas perforeerimist. Kolmanda paari puhul kasutust leidvat 

kuldamislehega dekoreerimist on mõistlik rakendada siis, kui pealsed on juba liistule 

tõmmatud. Seda seetõttu, et nahk liistule tõmmates venib ja põhjustab sooritatud 

kaunistustehnika deformeerimise.  

Peale soovitud kaunistustehnikate kasutamist saab tööd jätkata pealsete 

õmblemisega. Enne õmblemist kinnitasin detailid teineteisele õmbluste kohalt 

kummiliimiga liimistades. Viimasena õmmeldakse pealsele vooder. Seejärel toestatakse 

õmblused ja jalatsisuu tekstiilteibiga. 

Kui pealsed on õmmeldud, saab auguraudu kasutades lüüa sellele kingapaelaaugud. 

Oluline on, et pealseid liistule tõmmates oleksid paelad kindlasti seotud, kuna see väldib 

liistul pealse deformeerimist.  

Liistule venitamist alustan voodrist. Seejärel lisan ninapitsid ja kannakapid 

liimistamise teel. Selleks kasutan Kestopren kontaktliimi. Voodri liistule tõmbamisel peab 

olema ettevaatlik, et naha venitamise käigus voodri õmblused ega nahk ei rebeneks. 

Järgmisena saab tõmmata liistule pealse.  

Kui pealne on liistule tõmmatud, peab lisama tallale supinaatori ning tald 

tasandada. Nii supinaator kui tasandusmaterjal on lisatud liimistamise teel.  

Kui tallad on prinditud ja/või freesitud, saab need pealsele lisada. Selleks tuleb talla 

ja pealse kokku puutuvad pinnad liivapaberiga karestada ning liimistada. Seda sellepärast, 

et liimil oleks kinnitumiseks soodsam pind. Talla liimimiseks kasutasin samuti Kestopren 

kontaktliimi. Et liim taldade ja pealsete vahel oleks korralikult kinnitatud, tuleb talda 

pealsele kingsepa haamrit kasutades koputada.  

Kui tallad on kinnitatud saab liistu pealsest eemaldada ja lisada sisetalla vooder. 

Voodriks kasutasin töötlemata taimparknahka, kuna nimetatud materjal on niiskudes vormi 

muutustele vastuvõtlik ning inimese jalg annab sellele higistades mugavama kuju. Ka 

voodri lisamiseks kasutasin Kestopren kontaktliimi. Algselt määrisin liimiga nii voodri kui 

20 



sisetalla ja lasin liimil täielikult kuivada. Seejärel paigutasin voodri sisetallale ning 

kuumaõhufööniga soojendades aktiveerisin liimi, et sisetallavooder sinna kinnitada. Peale 

voodri lisamist on nahkjalatsite tööprotsess läbi ning jalatsid valmis.  

Arvestades erinevate kaunistustehnikate kasutust, osutus jalatasipaari loomise 

keskmiseks ajakuluks 22 tundi ja 13 minutit. Kui kaunistustehnikate ajakulu tööprotsessist 

maha arvestada kulus jalatsite valmistamiseks 19 tundi ja 58 minutit. 

 

3.5 Tööprotsesside vahelised erinevused 

 

Kuna käsitööjalatsite loomeprotsess on pikk, keerukas ja individuaalselt lähenemisviisi 

tõttu erinev, siis uurisin loomeprotsessi ressursikulu kohta ka Hämeenlinna 

Rakenduskõrgkooli (HAMK, Soome) jalanõudisaini neljanda kursuse tudengitelt. Vastused 

sain seitsmelt õpilaselt (Alisa Dunajeva, Iina Kauranen) kellest 5 soovisid jääda 

anonüümseks. Järgnevalt olen koostanud tabeli kulude keskmisest ühe jalatsipaari loomise 

kohta.  

 

Tööetapp Tööriistad ja materjalid Ajakulu Rahakulu 

Juurdelõikus ja prototüübi 
loomine 

● paber ja pliiats 
● maalriteip 
● skalpell või nuga 
● nahk 

 11 h 20 
min 

12.40 € 

Naha õhendamine ● õhendusmasin või 
õhendusnuga 

20 min - 

Õmblemine ● kummiliim 
● niit 
● õmblusmasin 
● käärid 
● nahk 

30 min 2.80 € 

Voodri liistule tõmbamine ● kingsepa haamer 
● kingsepa naelad 
● kontaktliim 
● voodrinahk 

1 h 20 min 4.80 € 

Ninapitsi  ja kannakapi ● taimparknahk või 1h 35 min 4.40 € 
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paigaldamine termoplastik 
● kontaktliim 

Pealse liistule tõmbamine ● kingsepa haamer 
● kontaktliim 
● pealsenahk 

1 h 20 min 6.30 € 

Vahetalla tasandamine ja 
supinaatori lisamine 

● nahk või vahetallapapp 
● supinaator 
● skalpell või nuga 
● kontaktliim 

35 min 1.80 € 

Talla ning kontsa valmistamine 
ja paigaldamine 

● tallamaterjal 
● kontaktliim 
● tallalihv 

3 h 30 min 19.40 € 

Sisetalla voodri paigaldamine, 
viimistlused/kaunistamised 

● nahk 
● kontaktliim 
● kuumaõhuföön 
● dekoreerimisvahendid 

1 h 45 min 7.80 € 

KOKKU 22 h 25 min 59.70 € 

Joonis 2. Tabel käsitööjalatsite traditsioonilise loomeprotsessi keskmisest aja ja ressursikulust. 
 
Tabelisse otsustasin mitte märkida kavandamise ja lõigete konstrueerimise etappi, kuna 

olenevalt autorist ning sagedatel juhtudel ka kliendist võib nimetatud protsess võtta aega 

alates paarist tunnist kuni mitme kuuni. 

Järgnevas tabelis olen välja toonud maker-liikumisel põhineva 3D-prinditud tallaga 

käsitööjalatsite paari loomeprotsessi ressursikulu. Ajakulust on maha arvestatud 

3D-printimiseks kuluv aeg, kuna paralleelselt on võimalik tegutseda järgmiste 

tööetappidega. Lisaks ei kajasta tabel 3D-modelleerimiseks kulunud aega, kuna tegu on 

ühekordse ajakuluga mida järgnevatel kordadel sama liistu kasutades ei teki. Kui 

kasutusele võtta uus liist, tekitab see nõude uute mudelite loomiseks. 

 

Tööetapp Tööriistad ja materjalid Ajakulu Rahakulu 

Juurdelõikus ja prototüübi 
loomine 

● paber ja pliiats 
● maalriteip 
● skalpell või nuga 
● nahk 

 11 h 20 min 1.40 € 
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3D-printimine ● filament 
● 3D-printer 

24 h 4 min 62.80 € 

Naha õhendamine ● õhendusmasin või 
õhendusnuga 

20 min - 

Õmblemine ● kummiliim 
● niit 
● õmblusmasin 
● käärid 
● nahk 

30 min 0.80 € 

Voodri liistule tõmbamine ● kingsepa haamer 
● kingsepa naelad 
● kontaktliim 
● voodrinahk 

1 h 20 min 0.30 € 

Ninapitsi  ja kannakapi 
paigaldamine 

● ninapits ja kannakapp 
● kontaktliim 

5 min 0.20 € 

Pealse liistule tõmbamine ● kingsepa haamer 
● kontaktliim 
● pealsenahk 

1 h 20 min 0.60 € 

Vahetalla tasandamine ja 
supinaatori lisamine 

● nahk või vahetallapapp 
● supinaator 
● skalpell või nuga 
● kontaktliim 

35 min 0.80 € 

Taldade paigaldamine ● tald 
● kontaktliim 

10 min 0.20 € 

Sisetalla voodri paigaldamine, 
viimistlused/kaunistamised 

● nahk 
● kontaktliim 
● kuumaõhuföön 
● dekoreerimisvahendid 

1 h 45 min 7.80 € 

KOKKU 17 h 25 min* 74.90 € 

Joonis 3. Maker-liikumisel põhineva 3D-prinditud tallaga käsitööjalatsite loomeprotsessi ressursikulu. 
*- maha on arvestatud 3D-printimiseks kuluv aeg (paralleelselt on võimalik tegeleda järgnevate etappidega).  
 
Järgnevas tabelis olen välja toonud kummimatist freesitud tallaga käsitööjalatsite 

loomeprotsessi ressursikulu. Ajakulust on seekord maha arvestatud freesimiseks ning 
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ninapitside ja kannakappide printimiseks kuluv aeg, kuna paralleelselt on jätkuvalt 

võimalik tegutseda järgnevate tööetappidega.  

 

Tööetapp Tööriistad ja materjalid Ajakulu Rahakulu 

Juurdelõikus ja prototüübi 
loomine 

● paber ja pliiats 
● maalriteip 
● skalpell või nuga 
● nahk 

 11 h 20 min 1.40 € 

3D-printimine ● filament 
● 3D-printer 

9 h 26 min 6.98 € 

Freesimine ● kummimatt 
● CNC freespink 

9 h 20 min - 

Naha õhendamine ● õhendusmasin või 
õhendusnuga 

20 min - 

Õmblemine ● kummiliim 
● niit 
● õmblusmasin 
● käärid 
● nahk 
● kingapaelad 

30 min 0.80 € 

Voodri liistule tõmbamine ● kingsepa haamer 
● kingsepa naelad 
● kontaktliim 
● voodrinahk 

1 h 20 min 0.30 € 

Ninapitsi ja kannakapi 
paigaldamine 

● ninapits ja kannakapp 
● kontaktliim 

5 min 0.20 € 

Pealse liistule tõmbamine ● kingsepa haamer 
● kontaktliim 
● pealsenahk 

1 h 20 min 0.60 € 

Vahetalla tasandamine ja 
supinaatori lisamine 

● nahk või vahetallapapp 
● supinaator 
● skalpell või nuga 
● kontaktliim 

35 min 0.80 € 

Taldade paigaldamine ● tald 
● kontaktliim 

10 min 0.20 € 
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Sisetalla voodri paigaldamine, 
viimistlused/kaunistamised 

● nahk 
● kontaktliim 
● dekoreerimisvahendid 

1 h 45 min 7.80 € 

KOKKU 17 h 25 min* 19.08 € 

Joonis 4. Maker-liikumisel põhineva kummimatist freesitud tallaga käsitööjalatsite ressursikulu. 
*- maha on arvestatud talla freesimiseks ning kannakappide ja ninapitside printimiseks kuluv aeg 
(paralleelselt on võimalik tegeleda järgnevate tööetappidega). 
 
Järgnevas tabelis olen välja toonud vahtplastist freesitud tallaga käsitööjalatsite 

loomeprotsessi ressursikulu. Ajakulust on maha arvestatud lisaks freesimiseks ning 

ninapitside ja kannakappide printimiseks kuluvale ajale ka Line-X pihustamise ajakulu, 

kuna paralleelselt saab tegutseda järgnevate tööetappidega.  

 

Tööetapp Tööriistad ja materjalid Ajakulu Rahakulu 

Juurdelõikus ja prototüübi 
loomine 

● paber ja pliiats 
● maalriteip 
● skalpell või nuga 
● nahk 

 11 h 20 min 1.40 € 

3D-printimine ● filament 
● 3D-printer 

9 h 26 min 6.98 € 

Freesimine ● vahtplast 
● CNC freespink 

2 h 1.02 € 

Naha õhendamine ● õhendusmasin või 
õhendusnuga 

20 min - 

Õmblemine ● kummiliim 
● niit 
● õmblusmasin 
● käärid 
● nahk 
● kingapaelad 

30 min 0.80 € 

Voodri liistule tõmbamine ● kingsepa haamer 
● kingsepa naelad 
● kontaktliim 
● voodrinahk 

1 h 20 min 0.30 € 

Ninapitsi ja kannakapi ● ninapits ja kannakapp 5 min 0.20 € 
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paigaldamine ● kontaktliim 

Pealse liistule tõmbamine ● kingsepa haamer 
● kontaktliim 
● pealsenahk 

1 h 20 min 0.60 € 

Supinaatori lisamine ● supinaator 
● skalpell või nuga 
● kontaktliim 

15 min 0.80 € 

Line-X pihustamine ● tallad 
● Line-X 

5 min 24.00 € 

Taldade painutamine ja 
paigaldamine 

● tald 
● kontaktliim 

20 min 0.20 € 

Sisetalla voodri paigaldamine, 
viimistlused/kaunistamised 

● nahk 
● kontaktliim 
● dekoreerimisvahendid 

1 h 45 min 7.80 € 

KOKKU 17 h 20 min* 44.10 € 

Joonis 5. Maker-liikumisel põhineva vahtplastist freesitud tallaga käsitööjalatsite ressursikulu. 
*- maha on arvestatud talla freesimiseks ning kannakappide ja ninapitside printimiseks kuluv aeg 
(paralleelselt on võimalik tegeleda järgnevate tööetappidega). 
 
Järgnevas tabelis olen välja toonud loodud tööprotsesside kasutamise keskmised kulud ühe 

jalatsipaari kohta koos maker-töökodade kasutustasu ja Kõrgema Kunstikooli Pallas 

pakutavate võimalustega. Lisaks on vastavalt töökoja kohta arvestatud ka masinate ja 

materjalide kasutamise kulu ja tunni/päeva tasuga. 

 

Protsess Pallas Kultuurikatel SPARK MakerLab 
Pärnu 

Ajakulu 

Traditsiooniline 59.70 € 94.70 € 79.70 € 89.70 €  22 h 25 min 

3D 74.90 € 297.40 € 168.10 € - 17 h 25 min* 

CNC (kumm) 19.08 € 318.08 € - - 17 h 25 min* 

CNC (vahtplast) 44.10 € 189.10 € - - 17 h 20 min* 
Joonis 6. Tööprotsesside lahenduste kasutamise kulud jalatsipaari kohta maker-töökodades ja Pallases. 
*- maha on arvestatud freesimiseks ja 3D-printimiseks kuluv aeg (paralleelselt on võimalik tegeleda 
järgnevate tööetappidega). 
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Tulenevalt tööprotsesside võrdlusest on kõige kasulikum luua käsitööjalatseid Pallase 

tudengina taldu taaskasutatavatest materjalidest CNC freesides ning ninapitsid ja 

kannakapid 3D-printides. Väljastpoolt kooli jalatseid looval isikul on kõige soodsam jääda 

traditsioonilise valmistamismeetodi juurde, seda vahendite puudumisel SPARK 

maker-labis tööd teostades. 

Kõige kulukamaks osutus rahaliselt 3D-prinditud detailide kasutamine. Lisaks ei 

põhjenda tehnoloogia end vigade tekkimise riski tõttu. Kõige ajamahukamaks osutus 

traditsiooniline nahkjalatsite valmistamise viis. 
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KOKKUVÕTE 
 
Tulenevalt lõputöö uurimusest ja praktilisest osast leidsin maker-movement printsiipidele 

tuginedes erinevaid tööprotsessi lahendusi. Tööprotsesside puhul püüdsin kasutada 

võimalikult palju taaskasutatavaid materjale. 

Aja kokkuhoiuks leidsin alternatiivsed lahendused kannakappide, ninapitside ning 

jalatsitaldade loomiseks. Eelnevalt nimetatud detailide valmistamine ja paigaldamine on 

käsitööjalatsite puhul kõige aeganõudvamad. Lisaks on jalatsitaldade valmistamine ja 

lihvimine üks keerukamaid tööetappe. 

3D-meediumite kasutamisel polnud võimalik töö täies mahus materjale 

taaskasutada. Seda peamiselt seetõttu, et prinditavad filamendid korduvkasutatavaid jääke 

ei tekita. Printimisel valedest seadistustest ilmnenud vigade ning muude rikete tõttu tekkis 

ebavajalik ressursi- ja ajakulu. Saadud kogemused näitasid, et 3D-printimine on 

põhjendatud pigem väiksemamahuliste objektide printimiseks, kuna nende puhul on 

väiksem nii ajakulu kui ka võimalike rikete tekkimise võimalus. Meediumi kasutamine 

tööprotsessis vähendas keskmist ajakulu küll 33% kuid osutus 25% kallimaks kui 

traditsiooniline jalatsi valmistamine. 

CNC freesimise puhul oli võimalus kasutada uusi ja põnevaid ning lisaks 

taaskasutatavaid materjale. Nimetatud meediumi kasutamine vähendas keskmist ajakulu 

samuti 33% ning tänu võimalusele rakendada taaskasutatavaid materjale tööprotsessi tekkis 

võrreldes traditsioonilise jalatsi valmistamisega 69-protsendiline materjalikulu säästmine. 

Line-X pihusti kasutamine säästis materjalikulu võrreldes traditsioonilise jalatsi 

valmistamise viisiga 27%. CNC freesimise miinuseks oli aga korduvkasutamatute 

jääkmaterjalide teke. 

Tööprotsessi kokkuvõtteks leian, et käsitööjalatsite valmistamise lihtsustamiseks ja 

kiirendamiseks on põhjendatud 3D-meediumite puhul väiksemate objektide ehk 

kannakappide ja ninapitside printimine, CNC freesimise puhul taldade valmistamine. 

Arvan, et vajalike oskustega või isetegijate abiga on võimalik loodud tööprotsesse 

kasutades nii nahadisaini osakonna tudengitel kui Pallase välistel huvilistel võimalik 

käsitööjalatseid ise luua. Maker-liikumise põhimõtted tarbida olemasolevaid ja 
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taaskasutatavaid materjale ning panna inimesed iseseisvalt looma ja ennast arendama loob 

eeskujuliku ja keskkonnasõbraliku elukorralduse.  

Loodud käsitööjalatsite valmistamise protsesside soodsama aja ja ressursikulu 

saavutamiseks leian, et 3D-meediumid vajavad veel aega, et areneda. Kui suudetakse leida 

lahendus, kus esemete printimine oleks odavam, kiirem ja õnnestuks igal katsel oleks 

tehnoloogia kasutamine põhjendatud. CNC freesimise tehnoloogia edasiarenduseks leian, 

et jääkide vältimiseks tuleks leida lahendus, kus mittekorduvkasutatavad materjalid 

suudetaks taaskasutatavateks muuta.  
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SUMMARY 
 

Creation of Artisan Footwear Based on Maker Movement Principles 

 

The main focus of the thesis is to find a favourable way to create artisan footwear 

since the traditional methods are rather difficult and also time and resource consuming. To 

do so I’m going to examine the Maker movement principles due to it’s known use of 

modern technology and digital mediums while maintaining the environmentally friendly 

attitude. Are there stages in the process that can be accelerated? Is it possible to cut down 

the consumption of time and resources? Is the use of modern technology justified against 

the well known techniques that are used in the creation of artisan footwear today? 

The reason for the study is that neither I nor the Leather Department of Pallas 

University of Applied Sciences have any of the necessary tools nor machines to create 

artisan footwear. My main goal is to find a solution which can be used not only by the 

students of Pallas but also by anyone else who wishes to create footwear by hand.  

The written part of the thesis focuses on the traditional techniques of artisan 

footwear, use of materials and decorations plus researching the Maker movement and 

finding the solutions. Practical part focuses on creation of artisan footwear using the found 

solutions based on the Maker movement principles. The outcome of the practical part is 

three pairs of artisan footwear which play a role in author's collection. The creation of 

author's collection is sponsored by Cultural Endowment of Estonia. 

The outcome of research in creation of artisan footwear is the use of 3D mediums, 

CNC machine and upcycling the materials which are considered as production waste. 

Scanning the shoe last when using 3D mediums gives a good start to begin the 

process of artisan footwear. Using 3D modelling software it’s easy to create models of toe 

puff, heel counter and outsoles. Due to fact that 3D printing doesn’t produce any waste it 

isn’t possible to use material upcycling for given details. Printing toe puffs and heel 

counters turned out to be successful. While printing the outsoles the defects started to occur 

due to rather long time of printing process and possibility for errors to take place. Main 
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complications while printing the outsole was that the printable object would get loose on 

the printer bed or the filament would tear off from the nozzle.  

The use of 3D print turned out to be reasonable for smaller kind of details such as 

toe puff and heel counter. Using 3D mediums the creational process of artisan footwear 

turned out to be 33% faster than using the traditional methods but 25% more resource 

consuming. 

Using CNC machines to create the outsoles gave a possibility to use various 

materials and upcycling. Due to characteristics of some materials it is reasonable to use 

Line-X spray. Line-X coating is high-performance spray-on elastomeric coating engineered 

for maximum durability which is used in farm equipment, war industry, construction 

equipment, etc. The given medium turned out to be also 33% faster than using the 

traditional methods but also 69% less resource consuming due to use of discarded objects 

and materials. Using Line-X spraying for outsoles created 27% less resource consuming 

method .The only con of the use of CNC machines is the genesis of production waste. 

The least time and resource consuming method to create artisan footwear is to use 

material upcycling for uppers, 3D printing for toe puffs and heel counters and CNC 

machines for the outsoles. Less eco-friendly but less time consuming method is to replace 

3D printing with Line-X spraying resulting in everlasting footwear. 

In conclusion I find that using the found solutions and necessary skills in footwear 

creation processes or the help of the Maker movement labs it’s easier and less resource 

consuming to create artisan footwear by students of Pallas or any other individuals 

interested in it. Engaging Maker movement principles to upcycle materials and encourage 

people to create and self-develop establishes exemplary and eco-friendly way of living.  

In order to achieve a way for more favorable time and resource cost for the craft 

manufacturing processes I find that 3D mediums still need time to develop. If a solution is 

found where printing of items is cheaper, faster and successful in every attempt the use of 

technology would be justified. In order for further development of the CNC milling 

technology I find that it needs a solution to turn residues into reusable materials. 
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LISAD 
 

Lisa 1 3D-skaneeritud liist 

 

 
Skaneeritud jalatsiliist. 3D-mudel. 
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Lisa 2 3D-modelleeritud failid 

 

 
Modelleeritud ninapits.  

 

 

Modelleeritud kannakapp. 
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Modelleeritud jalatsitald. 
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Lisa 3 3D-printimine ja CNC freesimine 

 

 
Ninapitsi printimine. 

 

 

Kannakapi printimine. 
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3D-prinditud tald. I katse. Printeri pea ummistus peale kahe millimeetri printimist. 

 

 

3D-prinditud tald. IV katse. Objekt lõi ennast keset printimist printimislaualt lahti ning printer hakkas 

objektist mööda printima.  
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3D-prinditud tald. VIII katse. Printimine katkestus teadmata põhjusel peale ühe sentimeetri printimist.  

 

 
Talla CNC freesimine kummist. Esimene katse. 

 

Talla ebaõnnestunud freesimine. Freesipuur tiris materjali freespingilt lahti ning tekitas ebavajaliku lõikuse.  
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Talla CNC freesimine vahtplastist. 

 

 

Vahtplastist freesitud tallad. Tallamuster (üleval) ja pealtvaade (all). 
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Lisa 4 Visandid 

 

 
Jalatsite visandid. 
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Lisa 5 Tööjoonised 

 

 
Digiteeritud lõiked. Esipaneeli ja küljedetailide pealne ja vooder. 

 

 
Vektorjoonis. Taldade pealtvaade. 
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Vektorjoonis. Taldade altvaade (tallamuster). 
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Lisa 6 Jalatsite valmistamine 

 

 
Õmblemise teel voodriga liidetud pealsed. Marmoreeritud (üleval) ja ažuurtehnikas kaunistatud (alumine). 

 

 

Kuldlehega kuldamine. Luu abil sideainega kaetud taustanahale kuldamislehe asetamine. 
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Kuldlehega kuldamine. Pintsliga kuldamislehe sideainele hõõrumine. 

 

 

Kuldlehega kullatud taustanahad. Esipaneeli taustanahad (keskel) ja küljedetailide taustanahad (külgedel). 
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Liistule tõmmatud pealne (ažuurethnikas kaunistatud). 3D-prinditud ninapitsi ja kannakapi paigaldamine.  

 

 

Liistule tõmmatud pealne enne naha liistu alla kinnitamist ja talla paigaldamist.  
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Vahtplastist freesitud tallaga pealsel katsetamine. Venitamine ja painutamine. 

 

 

Line-X’iga vahtplastist taldade pihustamine.  
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Line-X’iga pihustatud vahtplastist tallad (altvaade, tallamuster).  

 

 

Line-X’iga pihustatud vahtplastist tallad (pealtvaade).  
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Pealne (marmoreeritud) koos tallaga (kummimatist freesitud) liimistatult vajutuses.  
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Lisa 7 Tootefotod 

 

 
Ažuurtehnikas pealsete ja vahtplastist CNC freesitud taldadega jalatsid. 

 

 

Kuldamislehega kaunistatud pealsete ja vahtplastist CNC freesitud taldadega jalatsid. 
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Segatehnikas kaunistatud (marmoreerimine ja kuldamislehega kuldamine) pealsete ja kummimatist CNC 

freesitud taldadega jalatsid. 
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Lisa 8 Imagofotod 

 

Ažuurtehnikas pealsete ja vahtplastist CNC freesitud taldadega jalatsid. 

 

 

Kuldamislehega kaunistatud pealsete ja vahtplastist CNC freesitud taldadega jalatsid. 
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Segatehnikas kaunistatud (marmoreerimine ja kuldamislehega kuldamine) pealsete ja kummimatist CNC 
freesitud taldadega jalatsid. 
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Lisa 9 Autorikollektsioon 

 
Autorikollektsiooni "k a l l i" kontseptsioon ja eesmärk on keskenduda inimese, kuid 

rõhutada just meeste õrnemat poolt ja haprust. Sotsiaalsed ja ühiskonna poolt seatud rollid 

ei jäta ruumi ega tunnista piisavalt igapäevaelus sellist aspekti, nagu vaimne tervis - seda 

eriti just meeste puhul. Eesmärk on läbi kollektsiooni presenteerimise jagada emotsiooni ja 

suunata tähelepanu autori poolt märgitud valukohale.  

Ühiskonnas on välja kujunenud arvamus, et üks korralik mees peab olema tugev, 

töökas ja suutma kogu pere eest hoolt kanda. See loob sotsiaalse normi, mis õpetab juba 

lapsepõlves poistele olema tugev ja purunematu, ühesõnaga - poisid ei nuta, meestest 

rääkimata! Kasvades sellise ideoloogia keskel hakkavad meesterahvad aina enam endasse 

emotsioone lukustama, mis väljenduvad vaid siis, kui olukord on juba tõeliselt halb, viies 

alkoholi probleemide, perevägivalla või halvimal juhul - suitsiidsuse juurde. Seda kõike 

kasvatusest ja seatud rollimudelitest tulenevatest nõrkustest. 

Kontseptuaalse autorikollektsiooni eesmärk ei ole maha suruda feministlikke 

ideoloogiaid ega liikumisi, vaid tunnustada ja väärtustada meeste vaimset tervist. Näidata, 

et me kõik oleme võrdselt haprat ja saame vahel haiget. Kogu aeg ei peagi olema tugev 

ning see ongi täiesti inimlik ja okei. Terve ja armastava ühiskonna nimel peaksime rohkem 

märkama ja aktsepteerima teineteist. Vahel peabki endale õrnust lubama ja õrn olema. 

 

 
Osa autorikollektsiooni “k a l l i” komplektide kavanditest. 
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Autorikollektsiooni “k a l l i” moefotod: Kertu Rannula, Anari Västrik. Modell: Cristopher Rogotovski.  
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Lisa 10 Materjalikulu arvestus 
 

Materjal Kogus Hind 

Kuldamislehed 0.41 m² 6.40 € 

Kuldamise sideaine 10 ml 3.38 € 

Vahetallapapp* 0.5 m² 5.10 € 

Pealsenahk* 6.88 dm² 0.90 € 

Voodrinahk* 8.1 dm² 0.90 € 

WillowFlex filament 1 500 g 149.50 € 

Vahtplast 1.2 m² 3.80 € 

Kummimatt* 0.7 m² - 

Kingsepanaelad* ~50 tk - 

Line-X pihustamine 1 tk 72.00 € 

Marmoreerimisvärvid 45 ml  7.35 € 

Tallaliim 1 l 11.59 € 

Kingapaelad 3 paari 2.70 € 

KOKKU 263.62 € 
*- taaskasutatud materjal. 
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