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Sissejuhatus

Käesolev töö keskendub mustrirulli tehnikale ja selle kasutamisele Eesti interjöörides 20.

sajandil.  Töö  eesmärk  on  tutvustada  mustrirulli  ajalugu  ja  kasutusele  võttu  ning

katalogiseerida rullimustri  leiud.  Lõputöö praktilises osas valmistan ise mustrirulli  ning

teen erinevate võtetega rullimustri näidised. 

Mustrirull,  on  tänapäeval  alahinnatud,  kuid  läbi  aja  elanikele  lähedaseks  saanud

interjöörides seinte kujunduseks kasutatav tööriist, mis saabus meile juugendi kõrghetkel

20. sajandi alguses.1 See jätab pinnale õrna, maalilise ning omanäolise tekstuuriga jäljendi.

Mustrirull on 20. sajandi jooksul konkurentsi pakkunud pabertapeedile ning trafarettidele,

kuid  erinevatel  põhjustel  siiski  nende  kahe  varju  jäänud.  Rullimustrid  on  ühed

ainulaadsemad ja individuaalsemad dekoratiivsed seinakujundused ning kindlasti väärivad

tähelepanu ning säilitamist.

Rullimustreid ei ole lõputöö raames varem uuritud ning inventeeritud. Mistõttu, on minu

töö mahukam osa erinevatelt isiklikult läbiviidud ning mujalt kokku kogutud uuringutelt

dokumenteeritud  rullimustrid.  Samuti  küsitluste  teel  ning  erinevatest  allikatest  leitud

eksemplarid. Leiud olen katalogiseerinud.

Lõputöö praktilise osana on valminud mustrirull,  mille  mustri  valik on tulenenud minu

enda esteetilisest maitsest. Samuti olen isetehtud ning teistest tänapäeval saada olevatest

mustrirullidest teinud rullimustri näidised. Näidised olen kujundanud erinevalt viimistletud

pindadele ning kasutatud on erilaadseid tehnikaid ja materjale. 

Antud  töös  on  kasutatud  eestikeelseid  maalrikäsitööraamatuid  ning  hulganisti

saksakeelseid artikleid. Tahan tänada Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimise osakonna

juhatajat Marike Lahti kirjavahetuse ning nõustamise eest. Samuti läheb tänusõna Tobias

Ottile saksamaal ning minu tööandjale ja konsultandile Kati Männikule ja juhendajale Heli

Tuksamile. Samuti soovin tänada kõiki sõpru ja tuttavaid, kes olid nõus jagama minuga

oma rullimustreid. 

1 Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimise osakonna juhataja Marike Laht, elektrooniline vestlus, 

03.04.2021. 
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Pilt 1: Rullimuster "Piibeleht".  

Pilt 2: Pajusi mõisa mitmevärvilised rullimustrite kihistused.  



1. Mustrirulli tehnika ja selle kasutamine Eestis

Selles peatükis räägin mustrirullist, selle tekkest ning jõudmisest Eestisse, samuti käsitlen

mustrirulli tehnikat ja selleks kasutatavaid värve ning põhimõtteid.

1.1 Mustrirull

„Et  mustrite  maalimine  läbi  trafareti  on  aegaviitev  toiming,  siis  töö  hõlbustamiseks

tarvitatakse ka nn. rullimist.  Tööabinõuks sel puhul on käepidemega varustatud ja võllil

asetsev liikuv (pöörlev) rull. Rulli pinnale on kleebitud kummist, korgist või mõnest muust

materjalist muster. Kui asetada värvisegu kihina mõnele plekile (siin mõeldakse värvivanni

või  muud alust,  millele  värv valatakse),  rull  sellelt  üle  veeretada  ja  samuti  rullimisega

pinnale kanda, jääb pinnale vastav muster.” 2 

Mustrirull  (saksa  kl  Musterwalzen3,  rootsi  kl

Mönsterrulle4) on üks osa seinaviimistluse tööriistadest,

mis  rullib  pinnale  soovitud  kaunistuse  (Pilt  1.)

Tänapäeval  koosneb  mustrirulli  tööriist  põhiliselt

kolmest  osast,  kuid  enamasti  kasutatakse  sõna

„mustrirull”  mõeldes  kogu  tööriista  komplektina.

Mustrirulli  tööriist  koosneb  käepidemest,  mis  hoiab

paralleelselt paigal mustrirulli ning värvirulli. 

Mustrirulliga rullides ilmub seinale vastav muster ehk

„rullimuster või rullmuster”.  Värvis rullitud švammist

rull  annab  värvi  mustrirullile,  nii  peaks  pind  jääma

ühtlane ning värvi jätkuma piisavalt ühe seina kõrguse

triibu  tõmbamise  jaoks.  Rullimustrile  on  iseloomulik  selge  aga  vahel  ka  peaaegu

määramatu korrapärase korduse eristumine, nähtavad üleminekud või korduste vahelised

erinevate laiustega vahed ning värvi mitte nii ühtlane jaotus tervikpinnana. 

2 A.Krik, Maalri käsiraamat II. Mustrite kandmine pinnale.Põllumajanduslik Kirjastusühistu Agronoom, 

trükikoda Vaba Maa, Tallinn, 1942.

3 Ott, T. Elektrooniline vestlus, 07.05.2021.

4 Mönsterrulle. - http://inx.lv/Ud5L (Vaadatud 20.04.2021)
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Pilt 3: Tänapäevased mustrirullid ning 

mustrirulli komplekt. 



Mustrirull levis Eestisse arvatavasti  baltisakslaste kaudu ning Rootsi mõjutustel.  Samuti

oli märkimisväärne panus ka ilmselt Venemaal. 19. sajandi lõpus liikusid paljud töölised

manufaktuuride vahel ning ka talupojad, kes puutusid kokku mõisatega võisid kaasa tuua

uudseid seinte dekoreerimise võtteid.5 Täpset aega, mil mustrirulli tehnika Eestisse jõudis

on  tagantjärgi  siiski  keeruline  hinnata.  Seda  eelkõike  seetõttu,  et  rullimustreid  pole

samaväärselt hinnatud trafarettide või maalingutega ning ei ole peetud piisavaks säilitada

või dokumenteerida. Selle põhjuseks võib olla tihti rullimustri konarlik ja mitte nii puhas

väljanägemine, võrreldes näiteks trafarettmaalingu või pabertapeediga, seos „nõukaajaga”

või ka lihtsalt teadmiste puudumine. 

Kahjuks  on  rullimustrite  väärtustamine  aktuaalne  probleem ka  seinaviimistlusuuringute

läbiviimisel.  Vahel  on  keeruline  eristada  trafaretti  rullimustrist  ning  muster

dokumenteeritakse  ekslikult  trafareti  nimetuse  all.6 Rullimustrite  fikseerimine  on  ka

keeruline, kuna muster on peenike ning katkendlik. Iseäranis raske on see siis kui tegu on

liim-  või  lubivärviga.  Vesialuseliste  värvidega  tehtud  mustreid  on  hiljem  nooremate

kihistuste alt raske välja puhastada. Värv on rabe või ei ole võimalik kindlalt väita, et tegu

on mustrirulliga. 

5 Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimise osakonna juhataja Marike Laht, elektrooniline vestlus, 

03.04.2021. 

6 Loit M., Muinsuskaitse eritingimused,Tarva doktoraadi elamu. Siseseinad ja viimistlus. Tallinn 2011. lk 

37.
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Pilt 5: Üks vanimaid säilinud mustrirulle, puidust rullile on mustriks peale kleepitud vildist ribad. 



1.2 Mustrirulli ajalugu

Nagu eelpool mainitud levis mustrirulli  tehnika meile ilmselt  Kesk-Euroopa mõjutustel.

Selle kasutamine kogus eriliselt  populaarsust 1930 – 1940ndatel  aastatel  ning hiilgeaeg

kestis 1970ndateni.7 Ka hilisemalt on mustrirulle kasutatud üsna palju keldrite, koridoride,

magamistubade,  elutubade,  söögitubade  ning  köökide  seinakujunduses.  Tänapäeval  on

mustrirulli tehnika taas populaarseks muutunud.

Aktuaalseks  probleemiks 20.sajandil oli niiskemate ruumide, nagu keldrite, koridoride või

majandusruumide kujundamine. Kütteta ja niisketes ruumides oli pabertapeedi kasutamine

ebapraktiline. Ühtlasi oli see üks odavamatest viisidest seinu kaunistada. Võib arvata, et

see on ka põhjus miks rullimustrid  on levinud nii  erineva funktsiooniga hoonetes.8 Ka

minu mustrite leidude asukohad varieeruvad. Leide on taludest, linnaelamutest, vanadest

koolimajadest ning mõisatest.

7 Birger J. (2014). Der Rollstempeldruck in der Raumdekoration des 20. Jahrhunderts, 3/2014. Restaurator

im Handwerk, Farbe. Lk 31, - http://inx.lv/UdIh (vaadatud 28.03.2021)

8 Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimise osakonna juhataja Marike Laht, elektrooniline vestlus. 

03.04.2021 .
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Pilt 6: Musterviimistluse tegemine värvipaagiga varustatud mustrirullikomplektiga. 



Vanimad säilinud mustrirullid olid valmistatud käepärastest materjalidest nagu nahk, puit

või  olid  puidust  rullile  liimitud  mustriks  vahtkummist  tükid,  riidejupid,  naharibad jne.9

Hilisemalt on toodetud mustrirulle lisaks PVC-st ning kõvemast plastikust.10 

1930ndatel aastatel töötati välja uus tapeeditrükkimise tehnika, milleks sarnaselt mustrirulli

tehnikale kasutati rulle ehk valtse tapeedi trükkimiseks. Kuna pabertapeet muutus nüüdsest

hõlpsamini  kättesaadavamaks  ning  odavamaks,  pakkus  märkimisväärset  konkurentsi

seetõttu üha enam mustrirull.11

1897.  aastal  patenteeris  sakslane  Carl

Longjaloux  esimese  „isevärvuva

käsitrükiaparaadi“,  millest  hilisemalt  töötati

välja  hulganisti  erinevaid  mustrirulle. Üheks

uuenduseks  olid  näiteks  värvikambrid  või

värvipaagid  (saksa  kl  „Farbkasten“12 )  ,  mis

võimaldasid luua mitmevärvilisi rullimustreid.

Seejuures  ei  vajanud  rull  pidevat  värviga

katmist ja töö sujus kiiremini. Üha suureneva

populaarsuse  tiivul  leiutati  töö  hõlbustamiseks  aparaate  lausa  mitmete  värvikambritega

ning värvirullidega. Saksamaal, Nünbergis paiknev Karl Reussi nimeline firma, mis on üks

juhtivatest  maalritarvete  tootjatest  ka  tänapäeval,   katsetas  1940ndatel  ka  30 cm laiust

prototüüpi, paraku ei jõudnud see aga kunagi tootmisse.13

Võib arvata, et nii nagu Saksamaal, oli ka Eestis mustrirulli leviku algusajal suuremates

ning  kultuursemates  linnades  mustrirulliga  töötamine  vaid  väljaõppinud  maalrite

9 Tb 12550 – Mönsterrulle, Torekällbergets museum, 28.04.2021 -  http://inx.lv/Ud5L (vaadatud 

01.05.2021)

10 Birger J. (2014). Der Rollstempeldruck in der Raumdekoration des 20. Jahrhunderts, 3/2014. Restaurator

im Handwerk, Farbe. Lk 31. - http://inx.lv/UdIh (vaadatud 28.03.2021)

11 Kallaste K., Matteus K. Ajaloolised tapeedid. Restaureerimise käsiraamat, infovoldik nr. 32. - 

Muinsuskaitseamet, trükised. 

12 Walzenbuegel und rollaparate - http://inx.lv/UdIC (vaadatud 16.03.2021)

13 Birger J. (2014). Der Rollstempeldruck in der Raumdekoration des 20. Jahrhunderts, 3/2014. Restaurator

im Handwerk, Farbe. Lk 31, - http://inx.lv/UdIh (vaadatud 28.03.2021)
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Pilt 7: Mustrirulli komplekti koos hoidmas käepide, 

all vahtkummist värvirull ning ülal alumiiniumist 

värvikamber. 



ametikohustus. Õppinud  maalrid  pidid  tegema  mitmevärvilistest  ning  mitmekihilistest

kombinatsioonidest  näidised  ning  need  teostama.14 Hiljem  kasutasid  mustrirulli  ka

talupojad ning tavakodanikud, just nimelt naaberriikide vaheliste liikumiste tõttu.15 See on

võimaldanud  aga  individuaalsemate  kombinatsioonide  teket  ning  tõestab  omakorda,  et

mustrirullide ning rullimustrite väärtustamine ning säilitamine on vajalik. 

Paljud Eestis kasutatavad ajaloolised mustrirullid on pärinenud Saksamaalt. Üheks levinud

mustrirulli  tootjaks oli DAS, mis tähistab 1908. aastal asutatud maalritarvete firmat Dr.

Albert Shultze (tänapäeval Farben Shultze). 16

Ka minuni  jõudis  kolm DAS  firma  poolt  toodetud  mustrirulli  ning  üks  käepide  koos

värvikambri ja värvirulliga. 

Kindlasti,  ei  saa  mainimata  jätta  ka  meie  lõunanaabrit,  mille  pealinn  Riia  oli  endine

Liivimaa kubermangu keskus.  On teada,  et  Lätis  valmistatud kummist  mustriga kaetud

puidust rulle ja ka üleni kummist rulle kasutati  Lõuna-Eestis nõukogude ajal laialdaselt.17

14 Birger J. (2014). Der Rollstempeldruck in der Raumdekoration des 20. Jahrhunderts, 3/2014. Restaurator

im Handwerk, Farbe. Lk 32-33, - http://inx.lv/UdIh (vaadatud 28.03.2021)

15 Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimise osakonna juhataja Marike Laht, elektrooniline vestlus. 

03.04.2021 .

16 Hersteller musterwalzen DAS - http://inx.lv/UdIZ (vaadatud 26.03.2021)

17 Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimise osakonna juhataja Marike Laht, elektrooniline vestlus. 

03.04.2021 .
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1.3 Tehnika

Selles  peatükis  annan ülevaate  mustrirulli  tööpõhimõttest,  tehnikast  ning  toon välja  ka

mõned  rohkelt  Eestis  kasutatavatest  kujundustest.  Samuti  teen  ülevaate  ka  rullimiseks

kasutatavatest värvidest. 

1.3.2 Tööpõhimõte 

Mustrirulli  tehnikad  on  arenenud  läbi  aja  samamoodi  nagu  mustrirulli  tööpõhimõtted.

Tööriista suurimateks võludeks on lõpmatu loomingulisus ja individuaalsus. Alates sellest,

et  kasutusotstarve  on  lai,  on  ka  rullikomplekti  valmistamise  materjalid  olnud  väga

erinevad.  Eriotstarbega  mustrirulli  komplektid  on  olnud individuaalseteks  kujundusteks

kuid enamjaolt saab kõiki rullikomplekte kasutada väga varieeruvalt ning oma äranägemise

järgi luua põnevaid rullimustri kujundusi. 

Põhilised tõed,  mida tuleks  mustrirulliga  töötades  silmas pidada  on ühtlane  värvijaotus

mustrirullile,  piisavalt  sile  aluspind,  kasutatavate  värvide  konsistents  ning  rahuliku  ja

12

Pilt 8: PVC-st mustrirullid tootjalt DAS. 



kindla käega töötamine.  Samuti,  on soovitatav enne kaunistatava pinna kallale  asumist,

sooritada katseid kas paberil või mõnel muul materjalil, et mõista mustrirulli käsitsetavust.

Rullimustrite kombinatsioonid on lõpmatud ning tulenevad inimeste enda kujutlusvõimest,

vastukaaluks  näiteks  tapeedile,  mille  mustrid  ei  ole  niivõrd  objektipõhiselt  unikaalsed.

Samuti  on  keeruline  määrata  kindlale  ajastule  omaseid  rullimustreid,  sest  neid  on tihti

korduvkasutatud.18

Kindlate omaduste tõttu on rullimustrid eristatavad samal ajal levinud dekoreerimisvõtetest

nagu  trafarett  või  tapeet.  Kuna  rullimustri  tehnika  näeb  ette  mustri  tekkimist  läbi

vabakäeliste  korduste,  võivad  paratamatult  pinnale  tekkida  ebakõlad,  ülekatted  või

ilmnevad märgatavad vahed kordustes.  Samuti  ei  pruugi  rullile  peale  tulev raskus ning

värv alati olla ühtlane, millest võivad tekkida värvikaod. 

Selleks, et kordused jääks vähimal määral nähtavaks ning muster jookseks kujunduslikult

ning võimalikult loogiliselt kokku, on soovitatav alustada rullimist ülevalt poolt kujutades

ette, et mustrirull jaguneb poolusteks – ja +. Igat uut kordust peaks alustama kas pooluseid

vahetades või alustades igat uut jätku samalt poolelt. 

Mustrirulle  on  olnud  läbi  aja  mitmetes  mõõtudes.  Kuid  enamkasutatavad  olid  rullid

laiusega 15 ja 20 cm. Rulli  diameeter  määras ühe täispöörde pikkuse ning nendeks on

enamjaolt  kujunenud  standardmõõdud  –  18   cm pikkuse  lõikega  ning  28  cm pikkuse

lõikega  muster.  Ka  kitsaid  kuni  5  cm  laiuseid  rulle  on  ajalooliselt  dekoreerimiseks

kasutatud.  Mida  sügavamalt  on  muster  lõigatud,  seda  vähem  ummistab  värv  pisikesi

detaile ning nurki, mistõttu saab muster pinnal selgemini välja tulla.19

1.3.3 Rullimiseks kasutatavad värvid

Ajalooliselt on rullimustriteks kasutaud suuremalt jaolt vesialuseliseid värve, kuid kasutati

ka  vähemal  määral  emulsioonvärve,  õlivärve,  munaõlitemperat  ning  nõukogude  ajal

erinevaid silikaatvärve. Vesialuseliste värvidega töötamine tagab aga rulli parema säilivuse

ning värvi ühtlasema jaotuse.

18 Eesti Vabaõhu Muuseumi Konserveerimise osakonna juhataja Marike Laht, elektrooniline vestlus. 

03.04.2021 .

19 Birger J. (2014). Der Rollstempeldruck in der Raumdekoration des 20. Jahrhunderts, 3/2014. Restaurator

im Handwerk, Farbe. Lk 32-33,- http://inx.lv/UdIh (vaadatud 28.03.2021)
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Vesialuselised  värvid  on  liimvärvid ning  lubivärvid.  Esiteks  oli  nende  kättesaadavus

lihtne ning teiseks olid need odavad. Liimvärvid sisaldavad liimainet,  milleks võib olla

tselluloos,  mõni  loomne  liim  või  näiteks  tänapäeval  kasutatav  kaseiin.  Kaseiini  leidub

tavalistes piimatoodetes ning seetõttu oli neid lihtne ka ise käepärastest  komponentidest

valmistada. Täiteaineteks kasutakase tavaliselt  kriiti  või valget savi ehk kaoliini.  Lisada

võib  ka  kustutatud  lupja,  mis  muudab  värvi  vetthülgavamaks  ning  seetõttu,  erinevalt

tavalisest liimvärvist, on lubi-liimvärvid head kasutada ka niisketes ruumides. 

Kõige rohkem oli eestlastele kättesaadav lubi, millest  valmistati  nii mörti  kui ka värve.

Kuna lubi on aluseline on mõningad pigmendid millega lubivärve toonida ei saa. Ilma, et

need  omavahel  reageeriks.  Nendeks  on  näiteks  sünteetilised  anorgaanilised  pigmendid

nagu kroomroheline või kroomkollane. 

Juugendi tuules, kasutati 20. sajandi alguses enamjaolt heledaid, naturaalseid ja malbeid

toone. Ajastule kohaselt võeti palju inspiratsiooni loodusest.

Hilisemad  nõukogudeagsed  toonivalikud  on  julgemad,  jõulisemad  ning  tumedamad.

Kasutati palju kontraste: punane – sinine, valge – tumeroheline jne.

14

Pilt 9: "Pleegitatud" Seinakujundus. 



1.3.4 Erinevad võimalused rullimustri kujunduseks

Kirjeldan  lühidalt  võimalikke  ajaloolisi  võtteid  ruumikujunduseks  mustrirulliga.  Lisaks

allpool mainitule kasutati ka erinevaid ülekatteid ning on näiteid ka laenurkadesse kokku

tõmmatud kujundustest. Kindlasti ei ole minu poolt loetletud näited ainsad kujundusvõtted,

vaid nagu mustrirulli tehnikale omane saab igaüks luua erilisi mustreid. 

Mitmevärviline või ka „pleegitatud” seinakujundus

Üks mustrirulli tehnikatest näeb ette kahe või enama tooni kasutamist nii, et ühe korduse

tõmbamisel jääb jäljend mitmevärviline. 1930ndatel arendasid saksa maalritarvete firmad

välja  mustrirulli  komplekte,  millel  oli  enam kui kaks värvikambrit.  Mitme värvikambri

väljatöötamine säästis aega ning võimaldas mitmel värvil eraldi värvirullile peale joosta.20

Nagu  eelpool  mainitud  oli  värvikambri  tööpõhimõtteks  jaotada  värv  ühtlasemalt

värvirullile, omakorda andes värvi mustrirullile, mis trükkis seinale soovitud mustri. Sellist

efekti saab teostada ka valades värvianumasse kokku enam kui kaks tooni, mis omavahel

segunevad ning seejärel rullida värvirulli või mustrirulli anumas. 

Ühtlasi võib erinevad toonid kanda rullile pintsli abil. Selline tehnika jätab rullimustrile

päikesest pleegitatud olemuse.

Mitmekihilise kordusega seinakujundus

Kui tõmmata esimeses kihis seinale ühes toonis kordused ning järmistes kihtides jätkata

erinevate  toonidega  või  erineva  mustriga,  saab  tulemuseks  mitmevärvilise  kihistusega

rullimustri. Samuti võib värvitooni vahetada iga korduse järgselt. 

20 Birger J. (2014). Der Rollstempeldruck in der Raumdekoration des 20. Jahrhunderts, 3/2014. Restaurator

im Handwerk, Farbe. Lk 32-33, http://inx.lv/UdIh (vaadatud 28.03.2021)
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Raamistused 

Veel  üks  võte  kuidas  rullimustritega  mängida  on  tekitada  erinevaid  geomeetrilisi

raamistusi,  diagonaale  või  horisontaalseid  justkui  trafarette  jäljendavaid  või  ruumi

eraldavaid triipe. 
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Pilt 10: Kahes toonis ning kahe erineva rulliga teostatud muster. 

Pilt 11: Raamistuseks kujundatud rullimuster. 



Astmeline seinakujundus

Laialdaselt levinud võte oli tekitada rullimustri korduste vahele ühe rulli laiune ala, või

kasutatakse vaheldumisi erinevaid rulle ning värvitoone. 
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Pilt 12: Erinevates kordustes mustrid ning värvitoonid.



2. Rullimustrite katalogiseerimine

Järgnevas  peatükis  annan  ülevaate  kõikidest  minu  poolt  kokku  kogutud  rullimustrite

leidudest  üle  Eesti.  Lisaks  tutvuste  teel  leitud  eksemplaridele  olen  kasutanud

Muinsuskaitse  siseviimistlusuuringute  aruandeid  ja  eritingimuste  aruandeid.  Algselt  oli

plaanis leiud ka kaardistada, kuid väheselt dokumenteeritud rullimustritest ei saanud kokku

piisavas mahus manuseid. 

2.2 Kataloog

Pilt 13 Vana-Ella rullimuster.

Objekt: Vana-Ella talu elumaja

Asukoht: Vana-Ella  Talu,  Kibena  küla,

Otepää vald, Valga maakond. Elumaja e.a.

1922.

Kirjeldus:

Hoones  on  säilinud  lubikrohvitud  seinad

ning  rullimustrid  elutoas,  koridoris  ning

köögis. 

Tumerohelise  triibuga  rullimuster  pärineb

ilmselt  1930ndatest,  võttes  arvesse  mustri

kujundust  ning  seda,  et  hoone on säilinud

algsel kujul. 

18



Pilt 14 Vana -Ella rullimuster kahes kihistuses.

Objekt: Vana-Ella talu elumaja

Asukoht: Vana-Ella  Talu,  Kibena  küla,

Otepää vald, Valga maakond. Elumaja e.a.

1922.

Kirjeldus:

Köögis asuv rohelise  motiiviga  rullimuster

võib  pärineda  1930ndatest.  Teises  kihis

lillelise motiiviga muster. 

Pilt 15: Tänapäevane rullimuster.

Objekt: Vana-Ella talu elumaja

Asukoht: Vana-Ella  Talu,  Kibena  küla,

Otepää vald, Valga maakond. Elumaja e.a.

1922.

Kirjeldus:

Tänapäevast pärinev mustrirull „Pihlakas”.

Pilt 16: Barokne rullimuster.

Objekt:  Vao  mõisa  peahoone.

Ehitismälestis reg. number 15014.

Asukoht: Vao  küla,  Järva  vald,  Järva

maakond. 

Kirjeldus:

1921-st  aastast  kuni  aastani  2004  tegutses

hoones  algkool.  Astmelises  tehnikas

teostatud tumepunane rullimuster. 
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Pilt 17: Lehemotiiviga rullimuster.

Objekt: Elamu

Asukoht: Suur-Kaar,  Tammelinn,  Tartu

linn, Tartu maakond.

Kirjeldus: 

Erkrohelise  lehemotiiviga  rullimuster.

Tõenäoliselt  pärineb  kujundus  1930ndatest

aastatest. 

Pilt 18: Pajusi mõisa mitmevärviline kihistus.

Objekt:  Pajusi  mõisa  peahoone.

Ehitismälestis (reg. number 23937).

Asukoht: Pajusi  küla,  Põltsamaa  vald,

Jõgeva maakond.

Ehitusperiood 1711-1840.

Kirjeldus:

Kasutatud  on  lille  ja  lehemotiiviga

mustrirulli.  Alumises  kihis  on  näha  sinist

tooni  rullimustrit.  Pealmine  kiht  on

teostatud  kahes  toonis  kahe  erineva

rullimustriga.  Kasutatud  on  ajalooliselt

levinud  tehnikat  vahelduvate  kordustega.

Juugendlik  murtud  valgega  akantuselehe

motiivi  meenutav  muster.  on  teises

kihistuses  põhjaks.  Peale  on  rullitud

tumepunasega lilleline muster. 
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Pilt 19: Geomeetriline rullimuster roosidega.

Objekt:  Mooste  mõisa  peahoone.

Ehitismälestis (reg. number 23751)

Asukoht: Mooste alevik, Põlva vald, Põlva

maakond. 

Kirjeldus:

Tumehall roosimotiiviga rullimuster. Sellise

geomeetrilise  kujunduse  teostamine  vajab

täpsust.  Paremas  servas  on  näha  korduse

ebatäpne kokkujooks. 

Roosiline  muster  oli  ajalooliselt  laialdaselt

levinud. (Lisa 1)

Pilt 20: Kahes kihis erinevate toonidega rullimuster.

Objekt: Elamu

Asukoht: Tammelinn,  Tartu  linn,  Tartu

vald, Tartu maakond. 

Kirjeldus:

1930 -1940ndatele iseloomulik kirju muster

on  teostatud  kahes  kihis.  Esmalt  on

kasutatud  murtud  valget  tooni  ning  teises

kihis pruuni värviga sama mustrirulli.  
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Pilt 21: Lustlik muster Tammelinnast.

Objekt: Elamu

Asukoht:  Suur-Kaar, Tammelinn,  Tartu

linn, Tartu vald, Tartu maakond. 

Kirjeldus:

Pleegitatud  tehnikas  teostatud

kolmevärviline seinakujundus. 

Pilt 22: Rahvusliku iseloomuga rullimuster. 

Objekt: Talukompleksi elumaja

Asukoht: Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu

maakond. E.a. 19.sajandi lõpp.

Kirjeldus:

Väga  hästi  säilinud,  kaunis,

ultramariinsinine  rukkilille  rullimuster.

Lambriiosa piiritleb ülalt samas toonis triip. 

Sellest rullimustrist on saanud inspiratsiooni

minu valmistatud mustrirull. 
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Pilt 23: Laialt levinud viinamarjakobara muster.

Pilt 24: Lambriiosa piiritleb sinine triip.

Objekt: Talukompleksi elumaja

Asukoht: Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu

maakond. E.a. 19.sajandi lõpp.

Kirjeldus:

Viinamarjakobaraga  rullimuster.

Lambriiosa  piiritleb  ülalt  helesinine  jäme

triip.

Viinamarjamuster  oli  veel  üks  enim

ajalooliselt kasutatavatest mustritest.
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Pilt 25: Sibru-sabru rullimuster.

Pilt 26: Kohati ikka väga jõuline rullimuster.

Objekt: Elamu

Asukoht: Türi  linn,  Türi  vald,  Järva

maakond. E.a. 1957.

Kirjeldus:

1960-1970ndatele  iseloomulik

piiritlemata  ultramariinsinine  sibru-sabru

rullimuster.  Lambriiosa  piiritleb  ülevalt

jäme samas toonis triip. 

Ülekatted  on  varieeruvalt  õhulised  ning

rasked. Ilmselt teostatud kahes kihis.
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Pilt 27: Lillekeste ja lehekestega muster. 

Pilt 28: Lähedalt vaade mustrile. Hea näide kuidas 

saab eristada mustrirulli trafaretist - liiga peenikene 

muster.

Objekt: Veevri talu elumaja

Asukoht: Metsaküla  küla,  Mulgi  vald,

Viljandi maakond. E.a. 1904. 

Kirjeldus:

Umbra  toonis  lillemotiiviga  rullimuster

astmelises tehnikas. 
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Objekt:  Tarva  doktoraadi

elamu

Asukoht: Tarva küla, Lääneranna

vald, Pärnu maakond.

Ehitismälestis reg. number 16627.

Kirjeldus:  Ekslikult  trafaretiks

dokumenteeritud  astmelises

tehnikas rullimuster. Tumepunase

tooniga  lillemotiiviga  muster  on

rullitud  vaheldumisi  1930ndatele

iseloomuliku

joonekompositsiooniga

rullimustriga.
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Pilt 29: Muster on liiga peenike, et olla trafarett. 



Pilt 30: Selgelt on eristatavad rullimisest tulnud 

kordused. 

Objekt: Tarva doktoraadi elamu

Asukoht: Tarva  küla,  Lääneranna  vald,

Pärnu maakond.

Ehitismälestis reg. number 16627.

Kirjeldus:

Tumehallis  toonis  kellukatega  rullimuster,

samuti ekslikult trafaretiks määratud.

Pilt 31: Tartu Linnamuuseumi tulbimuster. 

Objekt: Tartu Linnamuuseum

Asukoht: Tartu  linn,  Tartu  vald,  Tartu

maakond. 

Kirjeldus:

Heledat  sienna  tooni  tulbi  motiiviga

rullimuster.  Ülalt  piiritleb  lambriiosa

tumepunane triip.
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Pilt 32: Barokne muster.

Objekt: Tartu Linnamuuseum

Asukoht:  Tartu  linn,  Tartu  vald,  tartu

maakond. 

Kirjeldus:

Barokse  stiliseeringuga  helekollane

rullimuster hallil taustal. 
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Pilt 33: Kaks kihti rullimustrit. Foto: H & M 

Restuudio OÜ, 2021.

Objekt: Elamu-ärihoone

Asukoht: Lossi  26, Viljandi  linn,  Viljandi

maakond.

Kirjeldus:

Kahes  kihistuses  välja  toodud  rullimustrid

pärinevad  elamu  koridorist.  Tegemist  on

20.sajandi  algusest  pärit

viimistlusega.VILJANDIS  LOSSI  26

ELAMU-ÄRIHOONE  III  KORRUSE

KAHE  KORTERI

SISEVIIMISTLUSUURINGUTE

ARUANNE.(viide)
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Pilt 34: Kellukestega muster keldris. 

Objekt: Elamu

Asukoht: Narva mnt. 121, Tartu linn, Tartu

vald, Tartu maakond.

Kirjeldus: 

Kellukese  motiiviga  rullimuster  elamu

keldris. Lähemal vaatlusel selgus, et muster

on  viimistletud  kahes  kihis.  Põhjaks  on

sienna  tooni  muster,  mis  on  üle  maalitud

kalahõbedaga. 
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Pilt 35: Triipude kompositsioon. 

Objekt: Elamu

Asukoht: Narva mnt. 121, Tartu linn, Tartu

vald, Tartu maakond.

Märkused:

1930ndate stiilis joontekompositisoon kahes

erinevat tooni kihis. 

Pilt 36: Lilleline muster. 

Objekt: Elamu

Asukoht: Narva mnt. 121, Tartu linn, Tartu

vald, Tartu maakond.

Kirjeldus:

Sarnane  lehekestega  lillemotiiv  oli  ka

Veevri talukompleksi elumajas (vt. Lk 26). 
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Pilt 37 Foto: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tartu, 

2019.

Objekt: Elamu

Asukoht:  Lai  36,  Tartu  linn,  Tartu  vald,

Tartu maakond.

Ehitismälestis reg.number 6932.

Kirjeldus:

Lehekeste  või  õunamotiiviga  kirkas

rohelises toonis rullimuster. 

Pilt 38: Foto: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tartu, 

2019.

Objekt: Elamu

Asukoht: Lai  36,  Tartu  linn,  Tartu  vald,

Tartu maakond.

Ehitismälestis reg.number 6932.

Kirjeldus:

Kahe  erineva  tooniga  joonte

kompositiooniga  rullimuster.  Pärineb  20.

sajandi algusest.
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Pilt 39: Foto: Tartu restauraator OÜ, Tartu, 2017.

Objekt: Elamu

Asukoht: Vabriku 3, Tartu linn, Tartu vald,

Tartu maakond.

Kirjeldus:

Sibru-sabru rullimuster on trepikojas ülevalt

piiratud sama tooni tumepunase triibuga.

 ELAMU  VABRIKU  3  TARTUS

TREPIKOJA

SISEVIIMISTLUSUURINGUTE

ARUANNE.

Pilt 40: Foto: Tartu Restauraator OÜ, Tartu, 2017.

Objekt: Elamu

Asukoht: Vabriku 3, Tartu linn, Tartu vald,

Tartu maakond.

Kirjeldus:

Tumepunased viinamarjakobarad trepikojas,

lambriiosa  piirtleb  ülevalt  samas  toonis

triip.

Sarnane  rullimuster  ilmnes  talukompleksi

elumajas Palal (vt. Lk 23).
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3. Mustrirulli ja rullimustrite näidiste valmistamine

Tahan oma lõputöö praktilises osas näidata kui omanäolised ja varieeruvad rullimustrid

võivad olla, võttes arvesse leitud rullimustreid Eestis ning mujal maailmas. Seetõttu tegingi

viis näidist rullimustritest ajaloolises ning kaasaegsemas võtmes. Koloriit ning tehnikad on

põhiliselt  inspireeritud  leidudest  aga  ka  enda isiklikust  maitsest.  Loodan  väga,  et  olen

saavutanud oma näidiste näol rullimustrite kauni ning erilise iseloomu, et rõhutada nende

säilitamise ning väärtustamise vajalikkust.

3.1Mustrirulli valmistamine

Lõputöö  ühe  praktilise  osana  olen  valmistanud  mustrirulli,  kasutades  materjalina  vilti.

Mõõdud said tehtud moodsa mustrirulli komplekti järgi. Lõige on valmistatud mõõtudes 15

x 20 cm. Inspiratsiooni mustrirulli kujundamiseks andis rukkilille motiiviga muster Pala

talukompleksi elumajast (vt lk. 23). 

Kasvavates  mõõtudes  vildiruudud  on

liimitud  kiht  –  kihi  haaval  puidust

kudumisvardale,  liimi  näol  on  tegu

tänapäevase veekindla tekstiilliimiga. 

Selleks, et varras püsiks rulli suhtes tsentris

ning  rull  oleks  võimalikult  vastupidav,

fikseerisin  rulli  kuivamise  ajaks  tihedalt

nööriga.
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41: Valmimisjärgus mustrirull.



Mustri  välja  lõikamiseks  olen  kasutanud

skalpelli.  Skalpelli  tera  vahetasin  pea  iga

detaili  välja  lõikamise  järgselt.  Nii  on

jäänud  muster  selgem.  Ühtlasi  andis  see

võimaluse peenikeste juppide puhul lõigata

nurga all, mis tekitas detailile laiema pinna

rullile nakkumiseks. 

3.2 Rullimustrite näidiste valmistamine

Nagu eelpool mainitud tegin kokku viis rullimustri näidist. Puidust raamidele pikkusega

150 cm ja laiusega 80 cm sai liimitud kogu raami ulatuses masoniit. (Lisa 2.)

I Näidis

Peale  kerget  karestamist  liivapaberiga,  kruntisin  kõigepealt  aluse  lahja  kaseiinliimiga.

Kaseiinliimi segasin umbes 30 grammist kaseiinpulbrist ning liitrist veest. Sellega soovisin

parandada libeda soome papi pinna nakkuvust.  Järgmise kihina sai  peale kantud  gesso.

Gesso  on  sajandeid  maalingute  ning  ikoonide  restaureerimiseks  kasutusel  olnud  segu

loomsest  liimist  ning  täiteainest,  enamasti  kasutatakse  täiteaineks  kriiti.Mina  kasutasin

segu valmistamiseks jänesenahaliimi ja vett,  suhtes 1:4-le. Tahtsin, et pind jääks hiljem

mustrit  peale  kandes  võimalikult  sile.  Ühtlasi  soovisin  sellega  saavutada  rullimustri

võimalikult ligilähedast sarnanemist tapeedile, nii nagu selle eesmärk läbi ajaloo on olnud.

Rullimustri jaoks  olen  kasutanud  traditsioonilist  liimvärvi  –  kaseiinvärvi.  Kaseiinvärvi

sideaineks on kaseiin, ehk piimavalk. Lisaks võib värv sisaldada erinevaid täiteaineid nagu

kriit, peenike valge savi ehk kaoliin ja hiljem ka dolomiidijahu. Nendest ainetest tehtud

värv  pole  aga  veekindel,  mistõttu  kasutatakse  seda  pigem magamistubades  või  üldiselt

kuivades ruumides. Kuna värv sisaldab palju täiteained, sealhulgas kriiti, on kaseiinvärvi

toonimisel  pigmendi  kasutamine  piiratud  ning  toonid  on  pigem  pastelsed.  Esimesel

näidisel kasutasin „Maalermeistri” kaseiinvärvi, mis on loomulikult loodusvalget tooni. 
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Pilt 42: Mustri detailide välja lõikamine.



Põhjaks  olen  kasutanud  kaseiinvärvi  ning

pigmenti „naturaalne sienna”.

Esimene rullimustri kihistus on kujundatud

kasutades  –  ja  +  tehnikat.  Kaseiinvärv  on

toonitud pigmendiga „naturaalne umbra”.

Teises  kihistuses  olen  kasutanud  sama

mustrirulli,  kuid  loomulikku  valget  tooni

kaseiinärvi.

Ebaühtlased  kohad  või  värvikaod  said

parandatud  pintsliga.  Võttes  arvesse  siiski

rullimustrile iseloomulikku õhulisust.
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Pilt 43: Esimene rullimustri näidis valminud kujul.

Pilt 44 Näidise nurga ebaühtlasest 

pinnast tuleneva värvikao parandamine

pintsli abil.



II Näidis 

Karestatud pinnale sai kantud üks kiht eelnevalt  esimese näidise puhul kasutatud lahjat

kaseiinliimi. Lõuend sai seejärel kaetud samuti gesso seguga. (Lisa 2.) 

Rullimustriga  viimistlemiseks  kasutasin  sel  korral  kaseiinvärvi,  millele  olen  tooni

sügavustamiseks ning omaduste tugevdamiseks lisanud värnitsat. Sellist segu nimetatakse

emulsioonvärviks,  mis  koosneb  enamasti  liimainest,  antud  juhul  oli  selleks  kaseiin,

täieainetest  (kriit,  kaoliin  jne)  ning  emulsoidist,  milleks  kasutasin  linaõlivärnitsat.

Emulsioonvärvid  on  kulumiskindlamad  ning  meenutavad  olenevalt  värnitsa  kogusele

pigem  linaõlivärve.21 Värnits  muudab  värvi  plastilisemaks  ning  ühtlasi  ajale

vastupidavamaks. 

21  A. Krik, Maalri käsiraamat I. Sideained ja värvisegud, pt. VII.A. Kirjastusühistu Tehniline Kirjastus, 

Tallinn, 1938. Lk 86.
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Mõlemale  mustrirullil  kasutatavatest

värvitoonidest  on  lisatud  100  g  värnitsat

poolele  liitrile  kaseiinvärvile.  Pigmentidest

on  siinkohal  kasutatud  kuldset  ookrit  ning

punast ookrit. 

Kindlasti on soovituslik mistahes mustrirulli

kasutamiseks teha proove paberil või papil. 

Selle  rullimustri  kujunduseks  olen

kasutanud  ajaloolist  mustrirulli.  Roosiline

või  lilleline  motiiv  oli  eriliselt  populaarne

1970-ndatel.  Mustrirull  on  üks  minu  kätte

sattunud  DAS  frima  poolt  toodetud

rullidest.

Erinevad  toonid  sai  valatud  värvinõusse

ning lastes  neil  eesmärgipäraselt  omavahel

sulanduda.  Nii  sain  luua  „pleegitatud”

tehnikas mustreid. 
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Pilt 45: Proovitõmbed paberil.

Pilt 46: Ajalooline roosiline mustrirull.



Kasutamise ajal lagunes vana vahtkummist

värvirull  tükkideks.  Ilmselt  oli  rullimiseks

varasemalt  kasutatud  õli  sisaldusega  värve

või  silikaatvärve.  Sellised  värvid  aga

„söövad”  ajapikku  vahtkummist  materjali,

eriti  kui  värvirulli  pole  peale  kasutamist

korralikult puhastatud. 

Õnneks, on nii ajalooliselt kui ka tänapäeval

toodetud  mustrirullid  enamasti

universaalsetes mõõtudes (laiuseks 15 cm).

Edaspidi  sain  kasutada  tänapäevase

rullikomplekti värvirulli.
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Pilt 47: Vahtkummist värvirull lagunes peale 

esmakordset kasutamist vesialuseliste värvidega. .



„Pleegitatud” tehnikas rullimuster.

Mustri  alustooniks,  sarnaselt  mustri

toonidele,  on  kasutatud  samal  retseptil

põhinevat  emulsoidvärvi.  Pigmendiks

pistaatsiaroheline. 

III Näidis

Ettevalmistusena  sai  soome  papp  lihvitud  ning  karestatud.  Pinnale  on  kantud  Saviuku

lubipahtel  (fraktsiooniga  0.05mm).  Lubipahtli  korralikuks  kivistumiseks  ning  mõrade

vältimiseks peab pinda niisutama. Lubikrohv kivistub erinevalt savikrohvist pealispinnalt

suunaga  sissepoole,  seepärast  ongi  vajalik  pealispinna  niisutamine  kivistumisprotsessi

aegselt. Nii toimisin ka mina, pritsides värskelt krohvitud pinda veega. 

Selle  näidise  eesmärk  on  viimistleda  pind  niisketele  ja  kütmata  ruumidele  sobivaks.

Lubikrohv ja  lubivärv on rullimustriga  töötamise  puhul  olnud läbi  ajaloo  laialdasemalt

kasutatavad  materjalid  majapidamisruumides,  keldrites  ning  koridorides.  Seetõttu  olen

kasutanud mustrirulli kujunduseks lubikrohvil lubivärvi. 

Sellel  näidisel  olen kasutanud DAS firma poolt toodetud laiemat mustrirulli,  1960ndate

stiilis sibru-sabru. Ning tänapäevast kitsast mustrirulli.  Ühtlasi soovin näidata võimalusi

tahvelduste või piiratud pindade kujundamiseks. 
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Pilt 48: "Pleegitatud" tehnikas muster.



Mustrirullidest  olen kasutanud vaheldumisi

laia  mustrirulli,  vertikaalseid  triipe  ning

peenikest  mustrirulli.  Ülevalt  piiritleb

kaunistust  horisontaalne  triip,  mis  on

omakorda  teise  kihistusena  viimistletud

kitsa rullimustriga. 

Virsikukarva  toon  on  saavutatud  punase

ookriga  ning  hallikas  toon  kasselpruuni

pigmendiga.

Laiema mustrirulliga on viimistlus teostatud

kahes  kihis:  esmalt  on  kantud  muster

virsikukarva  tooniga  ning  selle  kuivades

halli tooniga. 

DAS  firma  poolt  toodetud  ajalooline

mustrirull,  1960ndatele  iseloomuliku

abstraktse mustriga. 
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Pilt 49: Kolmas näidis valminud kujul. 

Pilt 50: Ajalooline abstraktne mustrirull. 



Ees on näha kasutatud kitsast mustrirulli. 

IV Näidis 

Neljanda näidise eesmärgiks, on sarnaselt kolmandale näidisele, lubikrohvi ja seekord lubi-

kaseiinvärvi eesmärgipärasus läbi ajaloo. Lubjapõhiste mörtide ning värvide kasutamine

oli kõige kiirem ning lihtsam viis efektseks seinakujunduseks. 

Ettevalmistusena on  pind  jällegi  karestatud  ning  krohvitud  lubipahtliga  (fraktsioon

0.05mm). Sel korral on kasutatud lubi-kaseiinvärvi, mida on tänapäevalgi lihtne soetada

erinevatest keskkonda säästvatest ning looduslike ehitusmaterjalide poodidest. Samuti on

lubi-kaseiinvärv natuke kergemini käsitletav kui puhas lubivärv, mis on üpris vedel ning

tüütu kasutada suurtel pindadel või lagedes. Seetõttu olen vomristanud näidise võimalikust

lae dekoreerimise kujundusest, alternatiivina tilkuvale lubivärvile. 

Mustrirulle on  selle  näidise  puhul  kahte  erinevat,  ning  kõik  on  tänapäeval  toodetud

rullid.Kasutatud on astmelist tehnikat ning selle näidise puhul kandsin värvi rullile pintsli

abil, kasutades kolme erinevas toonis murtud valget.
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Pilt 51: Mustrirullid ja vahva maaliline 

proovilappidest pind. 



Selle  näidise  puhul  tahtsin  saavutada

võimalikult  õrna ning maalilist  viimistlust.

Seekord  kandsin  kolme  erinevat  murtud

valget pinstliga otse värvirullile. 

V Näidis

Viimane näidis kujutab tänapäevaste värvidega viimistletud pinda. Soovin näidata, et ka

moodsate värvidega saab mustrirulli kasutada kiirelt ning hõlpsalt. Näidis on lihtsas vormis

just  nimelt  seetõttu,  et  takistuseks  ei  saaks  erinevate  kihistuste  peale  kuluv  aeg  ning

erinevate toonide ise kokku segamine. Võlu peitub selles, et laenutada saab oma maitsele

sobiva rulli, ehituspoest osta toonitud värvi ja tööga pihta hakata. 

Ettevalmistuseks  on  pind  krunditud  valge  Sadolin  kruntvärviga  seintele,  seejärel

viimistetud tumehalli seinavärviga kahes kihis. 

Rullimuster on viimasel näidisel valminud minu enda meisterdatud mustrirulliga.
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Pilt 52: Valminud näidis on õrn ning maaliline. 



Kasutasin  mustri  tooniks  helekollast

seinavärvi diagonaalse võttega. 
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Pilt 53: Minu enda valmistatud rullimustri muster.

Pilt 54: Värvirulli sai kasutusjärgselt üpris kenasti 

puhtaks pesta.



Kokkuvõte

Mustrirulli  on  alates  20.  sajandi  algusest  kasutatud  rohkelt  kiire  ning  efektiivse  seina

dekoreerimise tööriistana. Mustrirulliga loodud pinnad on tänu vabakäelisele kujundusele

maalilised ja omanäolised. 

Eestisse  jõudsid  mustrirullid  juugendi  levikuga  Kesk-Euroopa,  Rootsi  ja  ka  Läti

mõjutustel. Rohke inimeste liikumine manufaktuuride vahel ning talupoegadele mõisatest

külge jäänud uudne võte levis kiirelt.  Mustrirulli  tehnika populaarsuse tipphetkeks  olid

1930ndad kuni 1970ndad aastad. 

Mustrirulli tehnika on levinud erinevate funktsioonidega hoonetes, kuid on jäänud minu

arvates  piisava  tähelepanuta,  võrreldes  samal  ajal  konkureerinud  pabertapeetide  või

trafarettidega.  Alaväärtustamise  põhjusteks  võivad  olla  vesialuseliste  värvide  halb

seisukord määramiseks ja värvi siseviimistlusuuringute läbiviimisel raskesti puhastatavus,

tegu on ju siiski mõningatel juhtudel sajandi vanuse dekoratsiooniga. 

Et väärtustada ja säilitada kauneid, omanäoliseid rullimustreid olen need katalogiseerinud.

Loodan, et minu valmistatud mustrirull ning rullimustri näidised annavad aimu mustrirulli

tehnika piiramatust loomingulisusest.
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Summary

The use of pattern rollers in 20th century Estonian interiors.

Since the beginning of the 20th century, the pattern roller has been used extensively as a

tool for fast and efficient wall decoration. The surfaces created with the pattern roller are

picturesque and unique due to the freehand design. 

Patterned rollers arrived in Estonia with the spread of Art Nouveau under the influence of

Central  Europe,  Sweden and  also  Latvia.  The  large  movement  of  people  between  the

manufactories  and the new technique  attached to  the peasants  from the  manors  spread

quickly. The peak of the popularity of the pattern roll technique was between 1930s and

1970s. The pattern roll technique is widespread in buildings with different functions, but

has, in my opinion, been neglected enough compared to competing paper wallpapers or

stencils. 

The reasons for the devaluation may be the poor condition of the water-based paints for

determination and the difficulty of cleaning the paint when conducting interior finishing

examinations,  as  in  some  cases  it  is  a  century-old  decoration.  In  order  to  value  and

preserve beautiful, unique roll patterns, I have catalogged. I hope that the pattern roll I

made and the roll pattern samples give an idea of the unlimited creativity of the pattern roll

technique. 
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Lisad

Lisa 1

Oletatavasti Tartus, Tammelinnas ilutsev roosiline rullimuster. 

Lisa 2

Gesso segu peale kandmine näidisel I ja II.
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Lisa 3

Töö käigus tekkinud vahva maaliline pind erinevatest rullimustritest proovipapil. 
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