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SISSEJUHATUS 

Lõputöö teemat valides, sain inspiratsiooni kodukoha ajaloost. Minu diplomitöö ja selle 

praktilise osana valminud nahkaksessuaarid on loodud jutustama lugu kaduma läinud 

rahvakillust - poluvernikutest, kes elasid Peipsi ääres Alutaguse lõunaosas. 

Nende omapärast keelt on vähe uuritud, napib kirjalikke ülestähendusi ja toetuda saab vaid 

järeltulevate põlvede mälestustele. Iisaku kandis on veel jälgi sellest keelest ja kultuurist 

(Nurgamaa 2019: 7). 

 Huvi oma rahva ajaloo ja kultuuri vastu ei ole Eestis kuhugi kadunud, vaid pigem 

kasvanud ning au sees on piirkondlik rahvakultuur. Lauldakse rahvalauluansamblites, 

hoitakse elus regivärssi ja tantsitakse vanu tantse. Ida-Virumaa põliselanike arvukus on 

aastatega järjest vähenenud ning võib öelda, et siinne põliskultuur on ohus (Rüütel 2013: 8). 

 Poluvernikute rahvariiete mustritega tutvudes, otsustasin nahadisaini võimalusi 

kasutades, luua nahkaksessuaare, mis oleks omamoodi disaineri kummardus kohalikule 

kultuuripärandile. Inspiratsiooni allikaks said poluvernikute pidulikud rahvariided ja nende 

tikanditel leiduvad ornamendid ja värvid. Uurimistöö praktilise osana valminud komplekt 

on loodud kandmiseks erinevatel pidulikel sündmustel. Neid võib kombineerida 

laulukooride või tantsurühmade esinemisriiete juurde, et lisada rahvuslikku alatooni. 

Komplekti kuuluvaid tooteid saan tulevikus edasi arendada. 

 Ornamendid lisavad nahktoodetele rahvuslikkust ja pidulikkust ning muudavad 

klassikalised tooted huvitavaks ja atraktiivseks. Klassikalise stiili järgimine annab lootust 

laiemale sihtgrupile ning võib olla tekitab see neis soovi aksessuaare järeltulevatele 

põlvedele edasi pärandada. Sel moel püsib elus ka killuke kultuuripärandit, sest iga toode 

või komplekt jutustab oma lugu. 

 Seega oli lõputöö eesmärgiks luua poluvernikute pidulike rahvariiete mustritest 

inspireeritud terviklik aksessuaarikomplekt, mille kaudu tutvustan 17.-18. sajandil Iisaku 

kihelkonna ümbruses elanud väikese rahvakillu omapära. Valminud lõputööga soovin 

väärtustada kultuuripärandi edasi kandmist ja tutvustada nahadisaini võimalusi. 

 Eesmärgi saavutamiseks otsisin kirjalikest ja suulistest allikatest vastuseid järgmistele 

uurimisküsimustele: 
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 Kellest põlvnesid ja kus elasid poluvernikud? Millised olid mustrid nende pidulikel 

rahvariietel? Missuguseid tähendusi on Eesti rahvatraditsioonis omistatud ornamentidele ja 

värvidele, milliseid leidub ka poluvernikute pidulikel rahvariietel? 

 Praktilise töö jaoks püstitasin järgmised ülesanded: pildistada üles inspireerivad mustrid, 

visandada kavandid pidulikest aksessuaaridest, luua joonised ornamentidest, kanda 

inspireerivad ja iseloomulikumad mustrid loodavatele nahkaksessuaaridele. 

 Esimeses peatükis annan lühiülevaate kodukoha ajaloost - Peipsiäärsest rahvakillust - 

poluvernikutest, kelle rahvariided olid inspiratsiooniks käesoleva lõputöö nahkaksessuaaride 

loomisel. Teises peatükis kirjeldan rahvuslikke ornamente ja värve Eesti pärimuses ning 

nendele omistatud tähendusi, mida leidub ka poluvernikute pidulikel rahvariietel. Kolmas 

peatükk sisaldab praktilise töö kirjeldust, kus toon välja aksessuaaride loomise tööetapid 

ideest teostuseni.  
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1. POLUVERNIKUD 

Eesti hõimude idapoolseteks naabriteks peetakse läänemeresoomlasi. Muistsete eestlaste ja 

idapoolsete hõimlaste kultuuris ja elatusviisis võib seega leida teatavaid sarnasusi. Põhja-

Eesti hõimude sugulasteks peetakse vadjalasi, kes elasid ida pool Peipsit. Vadjalased elasid 

Alutaguse lõunaosas kuni keskajani. Jõuga külas asuvad vadjalaste kääbaskalmed, mis on 

ühtlasi Eesti suurimad (Moora 1964: 21-22). Vadjapäraseid kalmeid on leitud ka Vasaverest  

kuni Peipsi põhjarannikuni 

(Nurgamaa 2021). 

 Alutaguse kääpaist leitud 

luustiku uurimine on näidanud, et 

sealne muistne rahvastik on 

geneetiliselt seotud idapool 

Narvat ja Peipsit asuva slaavi-

vadja segaelanikkonnaga (Moora 

1964: 22-23). Ligi (2013: 14-16) 

väitel, tõestab antropoloogia 

kõrval ka arheoloogiline materjal, 

et 14. sajandil elasid Alutaguse 

lõunaosas vadjalased. Tihedad 

sidemed olid samal ajal üle Peipsi elavate hõimudega. 13.-14. sajandil segunesid need 

hõimud lõuna poolt tulnud vene talupoegadega. Kasvas vene elanikkond ja lõunavadjalased 

hakkasid venestuma. Mõjud ulatusid ka Alutaguse lõunaossa. Ida pool Narva jõge elavate 

vadjalaste venestumine muutis ka Alutagusele asujate etnilist koosseisu. 17.-18. sajandi 

paiku kujunes Alutaguse lõunaosas rahvastik, keda kutsuti poluvernikuteks. Nurgamaa 

(2021) sõnul tekkisid poluvernikud vadja, vene ja eesti rahva segunemisel ja rääkisid nende 

kolme rahva segakeelt. Nad elasid Rannapungerjast Pagarini, kõige rohkem Iisakus, 

Porskovos (Vaikla), Varesmetsas ja Jõuga külades (vt joonis 1). 

 
  

Joonis 1. Poluvernikute külad M. Erenbergi kaardil (1933. a) 

(Iisaku Muuseumi Toimetised) 
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2. ORNAMENDID JA SÜMBOLID 

Peatükis seletan mõisteid kiri, ornament, muster ja sümbol ning räägin ornamentikast läbi 

ajaloo ja selle kasutamisest moedisainis. Tutvustan rahvuslikke ornamente ja värve Eesti 

pärimuses ning nendele omistatud tähendusi, mida leidub ka poluvernikute pidulikel 

rahvariietel. 

 Eestlaste loomingut ja mõttelaadi iseloomustab nende käsitöö. Eesti talurahvas tundis 

vajadust oma loomingule luua mustreid ehk kirju. Kiri on iidne läänemeresoome päritolu 

sõna. Talurahvas on nimetanud kirjadeks eelkõige mustreid ja ornamente (kududes, tikkides, 

punudes, lõigates jne). Võib öelda, et Eesti rahvakultuuris on kõik kolm allpool nimetatud 

mõistet enam-vähem sünonüümid (Reemann 2009: 3). 

 Ornament tuleneb ladinakeelsest sõnast ornare = kaunistama. Ornamendi all 

mõistetakse geomeetriliste, loodus- või tehismotiivide rütmilisel kordusel põhinevat 

kaunistust (Reemann 2009: 4). 

 Muster on saksakeelne laensõna, mis muutus üldkasutatavaks 19. sajandi II poolel. 

Talurahva hulka jõudis see sõna linna- ja mõisakäsitööliste kaudu, kelle vahendusel levisid 

ka mitmed mustrid ja tehnikad (Reemann 2009: 4). Eesti keele sõnaraamat annab seletuseks, 

et muster on kangal vm pinnal korduv joonte või kujundite kombinatsioon või selline kujutis 

(nt joonisena, kaunistusena) ning sünonüüm on ornament (Eesti Keele Instituut s.a.). 

 Sümbol on märk, mis on sarnasuse või mõne muu omaduse kaudu seoses märgistatavaga 

(ikooniline märk). Tema tähendus ei ole üheselt piiritletud, vaid annab võimalusi erinevateks 

tõlgendusteks, sel viisil on sümbol lähedane kunstilisele kujundile ja müüdile (Eesti 

Entsüklopeedia s.a.). 

2.1 Ornamendid läbi ajaloo 

Juba muinasajal kasutasid eestlased, liivlased, soomlased ja karjalased erinevaid 

geomeetrilisi märke ja motiive nagu nt ruut, rist, romb, haakrist, E-, S-, V-kujundid, 

kolmnurk, viisnurk, kaheksakand jne (Summatavet 2001: 98). 

 Sümbolid, märgid, värvid ja ornamendid on olnud nagu omamoodi rahvakunsti ja -

kultuuri sõnumite edastajad. Nende abil võidi korrastada kaost. Kõik, mis oli ornamendita 

võis tunduda võõras ja ohtlik. Võimalik, et sel moel püüti tõmmata piiri oma ja võõra vahele 

või siis säilitada ühendust oma ja võõra vahel nii esemelises, ajalises kui ka ruumilises 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/m%C3%BC%C3%BCt1
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plaanis. Samuti nagu loomad märgistavad oma territooriumi, märgistas inimene oma 

loomingut (Summatavet 2001: 104). 

 Ornamendid ja mustrid aitasid kaasa suhtlemisele erinevate kultuuride vahel ning sageli 

peeti neid isegi sõnadest mõjuvamateks. Need võisid tähendada kurja või võõraste tõrjumist, 

või hoopis õnne ligi meelitamist. Kes märkide tähendust teadsid, ei kasutanud mustrit lihtsalt 

kaunistamiseks, vaid sõnumi edastamiseks. Ajapikku muutusid mustrid ja samuti nende 

tähendused. Eestis kasutatud kirjades, leidus ka rahvusvaheliselt tuntud sümboleid, milles 

talusoost meistrite arvamuste kohaselt, peitus vägi (Reemann 2009: 5). Ka Tammis ja 

Lutsepp väitel, on nii Eesti rahvarõivad, kui ka tikanditel olevad ornamendid väga 

omanäolised, kuid samas esineb sarnast ornamentikat paljude erinevate rahvaste riietel ja 

kultuuris. Sealjuures mängivad väga tähtsat rolli kompositsioon ja kasutatud värvitoonid 

(Tammis, Lutsepp 2010). Peamiselt kohtab kujundeid nagu rist, sõõr, elupuu motiiv jne. 

Sõõr omakorda võis mustri täiendamisel muutuda rombiks või ruuduks ja neid võib kohata 

hilisemas geomeetrilises ornamendis. Eesti vanim ornament oli geomeetriline ja peitis endas 

esteetilisi ja maagilisi sõnumeid (Tammis, Lutsepp 2011). 

2.2 Rahvusliku ornamentika kasutamine moedisainis 

Pupparti (2011: 5) väitel väärivad moemaailmas tunnustust disainerid, kes enne loomist 

võtavad ette uurida etnograafilist materjali ning selgitavad välja, millised lood ja 

valmistamistehnikad on iga eseme taga. Ta ütleb, et “pole raskemat ülesannet kui proovida 

lihvida briljandist uut briljanti, ilma, et see oma väärtust kaotaks”. Kuigi pidulikel puhkudel 

armastavad inimesed endiselt rahvariideid kanda, on rahva pärandi edasikandumisel suur 

roll ka etnomoel. Inimesed on hakanud hindama rahvuslikkusele tuginevat 

disainerloomingut. 

 Disainer Teele Koeli arvates peaksid inimesed teadma, kust nad pärit on. Ta iseloomustab 

oma kollektsiooni „Kirke“ järgmiselt: „Inimestel on alati kiire elades suurtes linnades ja 

üritades teenida suurt raha. Kuid milleks? Raha ei ole kõige tähtsam siin maailmas. Kõige 

tähtsamaks peaksid olema pere ja juured.“ Kollektsiooni loomisel uuris ta oma maakonna 

rahvariideid ja kasutas mustrit, mis pärineb Pöide kirivöölt. Sellest kandist on pärit ka tema 

esivanemad. Materjalina kasutas disainer nahka, linast kangast ja sametit. Pöide muster on 

nahale kantud põletades (Koel s.a.). 
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Foto 1, 2 Kollektsioonist „Kirke“ (Teele Koel kodulehekülg) 

 

 Teras (2015: 90) on uurinud ja kirjutanud oma lõputöös “Rahvusliku kultuuripärandi 

konstrueerimine: rahvarõivamotiivid Eesti naiste- ja käsitööajakirjades 1887–1940”, kuidas 

toimus rahvarõivaste moderniseerimine 20. sajandi alguses ja kuidas rahvuslikku stiili 

rõivamoes kasutati. Uurimistööst selgub, et propageeriti rahvuslikku stiili käsitöös (nii 

motiive kui ka tehnikaid). Võideldi selle eest, et rahvariideid kantaks pidulike rõivastena. 

Sealjuures lähtuti rahvariide algupärastest värvide kompositsioonist, või anti tualetile 

„rahvariidelikkust" ainult mustritega või mõne vihjega rahvariide tegumoele. 

 Rahvarõivaid ning nendest inspireeritud ja moderniseeritud riideid kanti rahvuslike 

peoriietena. Väärtustati põlvest põlve pärandatud motiive ja ornamente ning käsitleti neid, 

kui sideme loomist minevikuga ja peeti oluliseks kultuuripärandiks (Teras 2015: 89). 

 Rahvuslike elementide kasutamine hoogustus 1960-ndate lõpus ning jätkus 1970.-80. 

aastatel. Rahvuslikku identiteeti väärtustades hakati lisaks laulu- ja tantsupidudele 

rahvusrõivaid kandma ka isiklikel pidulikel üritustel ning hoogu saadi juurde 90-ndatel 

laulva revolutsiooni ajal. Rahvuslikku disaini on mõjutanud paljud avaliku elu tegelased nt 

vabariigi esipaarid, kes on kandnud rahvuslikul ainesel stiliseeringuid esindusrõivastena 

(Puppart 2011: 14-16).  
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2.3 Rahvuslikud ornamendid ja värvid Eesti pärimuses ning nendele 

omistatud tähendused, mida leidub poluvernikute pidulikel rahvariietel 

Eesti rahvapärases ornamentikas leidub motiive naaberrahvastelt, aga ka kõrgkultuurist. 

Mujal tuntud sümbolite tähendusi ei tohiks siduda või tõlgendada üks-ühele Eesti mustritega. 

Määrav tähtsus oli kodupaiga moel ja igal meistril oli oma käekiri ning nägemused ilust 

(Reemann 2009: 6). 

 Iisaku segaasustusega aladel elanud segunenud keele ja kommetega poluvernikute 

rahvariided erinesid nii lõigetelt kui ka kaunistuste poolest teistest selle piirkonna 

rahvariietest. Leidus nii vadjalaste kui ka vene 

mõjutusi. Näiteks naiste särgi tikandi 

ornament oli vadjapärane, samas mõjutatud 

vene käsitöötraditsioonist (vt foto 3) 

(Voolmaa  2013: 48). 

Poluvernikute rahvariietel leiduvad mustrid 

erinesid perekonniti. Nende rahvariiete juures 

kohtab peamiselt linasele kangale punase, 

sinise ja valge niidiga tehtud geomeetrilisi 

väljaõmblusi (Vetekaja 2014: 111-112). 

Juhani Alviine (sünd. 1882) rääkis oma isaema 

kohta: “/.../kui keriku läks, pani teise, ristidega 

välja õmbletud. Sinise ja punase ostetud 

niitidega. Õied ei old õmbletud, olivad muidu 

ristikesed”. Marie Rebina (sünd. 1874) sõnul 

ei olnud samuti särgi tikand lillkirjas, vaid 

“veskitiivalised” ja muud “vigurid”. 

Väljaõmblemisniit oli värvitud poest ostetud 

punase värviga ja linane (Vetekaja 2014: 111-

112). 

 Kuna väljaõmblused särkide kaelustel, 

õlapealsetel ja varrukatel olid silmapaistvates värvides (punased, sinised), siis oli sellel 

kindlasti oma mõte ja tähendus. Punane tikandiniit oli domineeriv. 

Foto 3. Poluvernikute pidulikud rahvariided Iisaku 

Kihelkonna Muuseumis (Autori foto 2020) 
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 Üldiselt olid ju eestlaste rõivad naturaalsetes toonides. Haualeidude põhjal on alust arvata, 

et hinnatuim värv oli sinine, kuid väga hinnatud ka punane värvitoon. Linase valgemaks 

pleegitamisega tegeleti juba muinasajal (Artla 2009) ning seda 

võtet kasutasid ka poluvernikud (Vetekaja 2014: 109). Värvidel 

on meie pärimuses eriline koht. Esmasteks ja universaalseteks 

värvideks on valge, must ja punane. Värvil oli oluline koht ka 

ravi-, tõrje- ja kaitsemaagias. Ornament, millel oli kindla 

põhimõtte või tähendusega värv, oli veelgi jõulisem (Artla 2009). 

Reemanni (2009: 5) väitel usuti paiguti, et kui punase lõngaga nö 

piirata, kas kaelust, varrukasuud või allääri, siis peletab see 

eemale vaenulikke jõudusid ja haigusi (vt foto 4). Rõivaste 

servades olevaid mustreid ja maagilisi märke kasutati 

välisilmast tulevate vaenulikke jõudude eemale hoidmiseks 

(Hiiemäe 2012: 63). 

2.3.1 Ornamendid naiste rahvariietel, mida on kasutatud 

lõputöö praktilises osas 

Romb (vt foto 5-7) - esineb naiste särgil ja peakattel 

 

   

 
Foto 5. Poluverniku naise särk Iisaku Kihelkonna Muuseumis (foto Liivi Mölder) 

Foto 6. Särgi tikand suurendatult (Autori foto 2020) 

 

  

 

 

Foto 4. Punased väljaõmblused 

naise rüü servades (ERM A 

970:70) 
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Rombile on omistatud märksõnu - vaimuenergia, uuenemine, liikuvus, vaimsuse sünd. 

Vanades tsivilisatsioonides sümboliseeris romb viljakust, elu ja naiselikku sigivusjõudu. Kui 

rombi keskele asetati punkt, siis sümboliseeris see viljatera. Nelja punktiga romb 

sümboliseeris hüve ja viljakust, täiskülvatud põldu. Maa viljakust seostati ka naise 

viljakusega. Rombile, kui maa viljakuse sümbolile on mõnikord tehtud nurkade külge 

„konksud”, mis ilmselt kujutavad taimeidusid (vt pilt 1) 

(Artla 2009). 

 

  
 

Pilt 1. Rombid 

 

 

 

 

 

Kastpiste (vt foto 8) - esineb varruka servas  

  

Kastpiste koosneb justkui väikestest ruudukestest. Ruudukesed moodustavad omakorda riste 

ja kolmnurki. 

 Ruut on inimese poolt maa peale loodu sümbol. Ta tähendab põldu, maapinda või maa-

elementi, kindlust, korda ja turvalisust, maiste väärtuste hoidjat. Maailm on loodud nelja 

stiihia poolt. Seega on ruut materiaalse maailma mudel, mille neli nurka kujutavad nelja 

ilmakaart (Artla 2009). 

 Ristimärki kasutas külarahvas oma igapäevaelus universaalse kaitsemärgina (Hiiemäe, 

2012). Märgile omistati erakordset väge ja võimu. Ristimärki kasutati laialdaselt ehetel, 

rõivaste tikandeis ning vöö- ja vaibakirjades, et tagada esemete kasutajale õnne ja edu, 

Foto 7. Naise peakate ehk pavoi (Autori foto 2020) 
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naistele viljakust. Seega rahvaornamentikas leidis ristimärk kasutust eelkõige pulmaga 

seonduvatel esemetel (Artla 2009). 

 

Foto 8. Kastpiste varruka servas (Autori foto 2020) 

2.3.2 Ornamendid meeste rahvariietel, mida on kasutatud lõputöö praktilises osas 

Kaheksakand (vt foto 9, pilt 2) - leidub mehe särgi rinnaesisel 

 

Kaheksakanda loetakse Eesti rahvakunstis vanimaks märgiks. Seda on peetud 

õnnesümboliks ning seepärast on teda hästi palju kasutatud seoses pulmariitustega   

(Reemann 2009). Ühe joonetõmbega joonistatuna on ta terves 

Euroopas laialt tuntud maagilise õnnetoova nõiamärgina, 

armastuse ja viljakuse sümbolina (Artla 2009). 

  

Pilt 2. Kaheksakand  

Foto 9. Mehe särgi rinnaesine (Autori foto 2020) 
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Kolmnurk (vt foto 10) - leidub kuue hõlmadel ja varruka servas 

 

Kolmnurka tunti eestlaste ornamentikas juba kristluse-eelsest perioodist. Sümboliseeris  

jõudu, viljakust, kasvu, edukust, jõukust. Tähistas küla, 

kodu, kodukollet, koduõnne, kodumaja, hingekoda, 

vaimukoda, emakoda ning sümboliseeris kindlustunnet ja 

kodu kaitset. Kolmnurka seostati ka kuuske meenutava 

ilmasamba ja tule sümbolina. Tuld seostati valgust ja 

jõudu andva päikesega. Tipuga ülespoole kujutatud 

kolmnurka peeti meheliku jõu sümboliks.  (Artla 2009).  

 

 

 

 

Foto 10. Mehe rüü ehk rääden (ERM A 991:78) 

 

Sik-sakjoon (vt foto 11) - leidub meeste vööl ehk kusakil 

 

Rõhtne sik-sakjoon tähistas eelkõige voolavat vett ja laineid, ühendas taevast ja maad. Sik- 

sakjoont tuletati kolmnurgast. Võis sümboliseerida ka 

metsa. Eesti kontekstis esines seelikute ja põllede 

allservades, käiste pitsides, kirivöödel, samuti metallehetel. 

Kasutati kaitsemotiivina rõivaste avatud kohtades ja 

servades kurja silma ja nõiduse vastu (Artla 2009). 

 Kokkuvõtteks saab öelda, et poluverniku naise pidulike 

rahvariiete tikandites domineerib romb. Eesti rahvapärases 

ornamentikas kasutatud sümbolite ja ornamentide tähendusi 

otsides, selgus, et romb on suures osas sümboliseerinud 

viljakust, elu ja naiselikku sigivusjõudu. Meeste pidulikel 

rahvariietel esineb peamiselt kolmnurkadest koosnevaid 

tikandeid. Kolmnurgale omistatud tähendustes on tunda 

mehelikku aspekti.  

Foto 11. Mehe vöö ehk kusak 

(Autori foto 2020) 
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3. AKSESSUAARIDE KOMPLEKTI LOOMISPROTSESS 

Järgnevas peatükis kirjeldan loomisprotsessi inspiratsiooni otsimisest teostuseni. Annan 

ülevaate meeste ja naiste pidulike aksessuaaride kavandamisest, materjali valikust ning 

tehnoloogilistest katsetustest. 

3.1 Inspiratsioon 

Ühel hetkel hakkab inimene tundma suuremat huvi oma sugupuu ja päritolu vastu. See 

sunnib teda vaatama üle õla tagasi minevikku ja otsima teed juurte juurde. Vastuste otsimine 

ja leidmine sügavalt sisimast üles kerkinud küsimustele, laseb juurtel veelgi kindlamalt 

pinda tungida ja toetab teda läbi elu. 

 Huvi oma kodukoha ajaloo ja vaimustus disainiõpingute ajal tekkinud erinevate  mustrite 

loomise vastu, mõjutasid lõputöö teema valikut. Aksessuaari disaini aine raames kavandasin 

ja kandsin peitlite abil nahale erinevaid lillmustreid, kuid geomeetrilised ornamendid jäid 

teostamata. Kodukoha muuseumit külastades, tekkis idee luua geomeetrilisi mustreid, mis 

on inspireeritud poluvernikute pidulikest rahvariietest. Pildistasin üles eksponaate ja 

väljapanekuid poluvernikute pidulikest rahvariietest, kinnastest ja vanadest fotodest. 

Vestlesin oma ideest muuseumipedagoog Anne Nurgamaaga, kes toetas minu ideed tuua 

oma lõputööga poluvernikud jälle pildile. 

3.2 Kujundus 

Mind inspireerisid nii poluverniku naise kui ka mehe pidulikud rahvariided. Soovisin, et 

moodustuks terviklik komplekt. Seega otsustasin luua aksessuaarid nii naisele kui ka mehele. 

Pidasin silmas, et omavahel harmoneeruvaid aksessuaare oleks võimalik kanda pidulikul 

üritusel ka paarina. Praktilise töö esimene etapp oli siluettide visandamine ja erinevate 

meeste ja naiste pidulike aksessuaaride kavandamine. Järgmisena joonistasin fotodel olevaid 

geomeetrilisi mustreid paberile ja püüdsin leida tehnilisi lahendusi ornamentide nahast välja 

lõikamisel. Seejärel sobitasin erinevaid mustreid visanditel olevatele aksessuaaridele (vt foto 

12, 13, 14). Lõpptulemusena osutusid väljavalituks domineerivamad mustrid nii naise kui 

ka mehe riietuselt. Naise komplektiks valisin välja kindad, kõrvarõngad ja koti, mida 
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täiendab vöö ning mehele kikilipsu ja traksid. Täpsemad põhjendused mustrite ja loodud 

aksessuaaride valiku osas toon välja iga toote kirjelduses. 

   

 

 

Foto 12, 13, 14. Visandid  (Autori fotod 2020) 

3.2 Materjalivalik 

Naha valikul oli oluline erinevate valgete toonide seast leida autentsem. Kuna poluvernikute 

pidulikud rahvariided olid linasest kangast, valisin aksessuaaride valmistamiseks luuvalge 

naha, mis mõjus naturaalsemalt kui puhas valge toon, kuid siiski pidulikult. Naha paksuse 

valikul arvestasin, et oleks eelkõige vajalik elastsus kinnaste jaoks. Kõiki tooteid soovisin 

luua samast materjalist, et vältida tekstuuri ja värvitoonide erinevusi. Mustrite taustaks 
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kasutasin õhukest punast ja sinist nahka. Vastavalt poluvernikute tikandite värvidele 

kasutasin õmblemisel valget, punast ja sinist niiti. 

3.3 Tehnoloogilised katsetused 

Esialgse plaani kohaselt soovisin valminud jooniste põhjal teostada ornamendid nahale 

laserlõikuse abil. Erinevaid laserlõikusmasinaid sai katsetatud paksemal ja õhemal heledal 

nahal. Laser põletas naha lõikeservad, jättis tahmase tulemuse ning tugeva põletuse lõhna. 

Kuumuse vähendamisel aga jäi lõpptulemus graveeringuna. Muude tehniliste võimaluste 

hulgas kaalusin stantside valmistamist ja vesilõikust. Stantside valmistamiseks osutusid 

mustrid liiga väiksemõõtmelisteks ning vesilõikus oleks võinud nahka rikkuda. Seega 

otsustasin teostada ornamendid nahale käsitööna. Kuigi mustrite loomine on minu jaoks 

meditatiivne ning arendab silma ja käe koostööd, oli see omamoodi suur väljakutse. Kui 

masinad teevad täppistööd ja on suuremas mahus tootmise puhul asendamatud, siis käsitöö 

võtab täpse tulemuse saavutamiseks oluliselt kauem aega. Nii jõuab aga lugu disainerilt 

kandjani ja annab valmivale tootele suurema väärtuse.  

 Soov kasutada käsitöö kõrval ka laserlõikust, viis nahaga kokku sobiva materjali – vineeri 

leidmiseni. Vineer on naturaalne, kerge ning lihtsasti töödeldav materjal. Kõrvarõngaste 

puhul oli kergus väga oluline omadus.  
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3.4 Komplekti tutvustus 

3.4.1 Naise aksessuaarid 

Kindad  

 

Poluvernikute kindad jagunesid igapäevasteks, kiriku, isamehe ja meheleminemise 

kinnasteks. Naiste kiriku kinnastele tehti valgele põhjale punased, sinised, roosad või 

rohelised aknakesed (Vetekaja 2014: 127). Minu idee oli luua pidulikud kindad, millel on 

eelkõige aksessuaari roll. Kuna kindad on mõeldud kandmiseks nii väljas kui ka 

siseruumides, jätsin sõrmed vabaks. Lõigete tegemisel järgisin rombi kuju. Rombi leidub  

poluvernikute naiste riietel kõige rohkem. 

Katsetasin prototüübil lõike sobivust ja 

erinevaid õmblustehnikaid. Muster on 

inspireeritud naise särgi varruka servas 

olevast kastpiste tikandist (vt foto 8). 

Tikanditele ja punasele värvile rahvariiete 

servades omistati Eesti rahvakunstis mitmeid 

tähendusi (vt lk 9-10). Soovisin neid 

põhimõtteid järgida kinda servas. 

Ruudukeste välja löömisel kasutasin 

kandilisi auguraudu. Mustri taga on õhuke 

punane nahk, et järgida kastpiste tikandi 

värvi. Kinda külg on õmmeldud ristpistes 

käsiõmblusega. See ei tekita õmblusvarusid 

ning annab kindale kätte panemisel venivust 

juurde. 

Foto 15 (Aulis Pärnpuu) 
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Kott  

 

Otsustasin luua koti, mis oleks pilkupüüdvaks aksessuaariks ja omaks samas ka praktilist 

väärtust. Poluverniku naise pidulike rahvariiete tikandeid uurides ja analüüsides selgus, et 

ornamentidest domineerib romb (vt lk 10-11). Võtsin rombi kuju aluseks ka koti lõigete 

konstrueerimisel. Teostasin paberist maketid ja vildist prototüübid. Otsustasin vormi 

järgimiseks luua kõva konstruktsiooniga koti paneelid. Tugevust andva materjalina  

kasutasin texonpappi. Küljedetailidele 

annab parajal määral tugevust linane 

voodrikangas. Piduliku koti puhul pidasin 

voodri planeerimist oluliseks. Koti 

paneelidel kasutasin sama mustrit, mida 

kinnaste servas, mille teostasin kandiliste 

auguraudade abil. Valisin punase luku, 

millele lisasin tillukese vineerist 

kaheksakanna. Kotti saab kanda käes, kuid 

võib riputada ka vööle. Vöö annab 

võimaluse jätta käed vabaks. Selline 

võimalus pole oluline mitte ainult sporti 

tehes või reisides, vaid ka pidulikel 

üritustel. Vöö on reguleeritava pikkusega. 

Muster kopeerib kinnastel ja kotil olevaid 

ruute, et tekiks terviklik kooskõla ning 

järgib sik-sak joont. 

                                Foto 16 (Aulis Pärnpuu) 
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Kõrvarõngad  

 

Kuna laserlõikus nahale ei sobinud, otsisin materjali, mis sobiks kokku nahaga ning, millele 

valminud jooniste põhjal teostada rombikujulised mustrid. Poluvernikud kandsid peamiselt 

klaashelmestest keesid ja hõbedast ehteid. Mõned kandsid ka rippuvaid kõrvarõngaid. 

Otsustasin luua rippuvad kõrvarõngad, millel presenteerida naise pavoi ja varruka õlaosadel  

olevaid mustreid (vt foto 6, 7). 

Laserlõikuse teostamiseks osutus sobivaks 

materjaliks kasevineer. Kuna põletusjälge 

oli võimalik lihvida, jäi tulemus puhas. 

Samuti ei jäänud vineerile põletuslõhna 

ning seda oli võimalik toonida sobiva 

värviga. Jooniseid luues tuli arvestada, 

millised osad laser välja lõikab. Mustrile 

tuli lisada ühenduskiired, mis ornamendi 

osasid koos hoiaksid ja ei laseks eraldi 

tükkideks lõigata. Joonised laserlõikuseks 

valmisid RDWorks programmi abil. 

Valgeks toonitud vineerile värvi 

lisamiseks kasutasin sinist ja punast nahka 

ning lakkisin sinisega kõrvarõnga servad. 

Konksud valisin hõbetatud materjalist. 

 

Foto 17 (Aulis Pärnpuu)  
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3.4.2 Mehe aksessuaarid 

Kikilips  

  

Poluvernikud ei kandnud lipsu, vaid kaelarätikut. Otsustasin siiski valmistada kikilipsu, 

mida kaasaegse aksessuaarina palju kantakse ning millele sain anda teiste toodetega sarnaselt 

rombi kuju ja lisada olulise sümbolina kaheksakanna (vt lk 12). Kaheksakanda leidub meeste 

särgikaelusel (vt foto 9). Visandasin kaheksakanda esialgu ruudulisel paberil. Pidasin  

silmas, et see oleks võimalikult sarnane poluvernikute särgil olevaga, mõeldes samal ajal, 

kuidas laser selle kujundi välja lõikab. Arvutis valminud jooniste järgi sai laseriga välja 

lõigatud vineerist kikilipsu kujuga toorik ning lipsu keskosa kaunistav kaheksakannaga  

rombikujuline detail. Vineerist tooriku katsin 

valge nahaga. Enne liimimist õhendasin naha 

servad ja õmblesin naha külge kolmnurksed 

vineerist kaunistused. Lipsu südamikuks oleva 

kujundi kinnitasin väikeste kruvidega. 

Kaunistavad detailid on toonitud valgeks ja 

kaheksakanna punast värvi annab edasi taustal 

olev punane nahk. Kõikide detailide servad on 

lakitud tumesiniseks. Lakiga katmine muutis 

laseriga lõigatud servad esteetilisemaks ning andis 

võimaluse kasutada sinist värvi, mida leidub 

poluvernikute pidulike rahvariiete tikandites. 

Samal põhjusel on lipsu rihmaks kasutatud 

tumesinist nahka. Lipsu rihm on reguleeritav 

kruvinupu abil.                                                           Foto 18 (Aulis Pärnpuu) 
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Traksid  

 

Trakside loomise idee tekkis vaadates mehe rüü hõlmade ja varrukate servamustrit (vt foto 

10). Mehe kuue servas olevas kolmnurkadega mustris toimub justkui liikumine ülevalt alla 

ja sobis hästi kasutamiseks ka traksidel. Kuna järgitav muster on punase tikandiga, valisin 

punase traksikummi ning kombineerisin seda valge nahaga. Traksikummi kasutamine annab 

traksidele vajaliku venivuse. Nahast detailid on ühendatud traksikummi külge metallist   

nelikantidega. Selline ühendus aitab 

vältida nahale lõigatud mustri välja 

venimist. Mustri kavandamisel köitis 

kolmnurkade kui sümbolite tähenduslik 

pool. Samuti järgisin seda, et  kolmnurgad 

domineerivad poluvernikutel just meeste 

riietel. Kavandi loomisel lähtusin 

võimalikult täpselt kuue servades olevast 

mustrist (vt lk 13). Kavandi põhjal valmis 

kartongist šabloon, mille abil lõikasin 

mustri käsitsi noa abil välja. Enne välja 

lõikamist tugevdasin naha liimiriidega, et 

vähendada pehme naha venivust ning teha 

täpsemaid väljalõikeid. Välja lõigatud 

mustrit kinnitab õmblus. Traksikummi 

pööratud otsad on kaetud nahaga. 

 

Foto 19 (Aulis Pärnpuu)  
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KOKKUVÕTE 

“Kes minevikku ei mäleta elab tulevikuta” J. Liiv 

 Rahvusliku kultuuripärandi hoidmine on iga riigi kohus. Eestlaste kui väga väikese rahva 

jaoks on see eriti oluline. Juba lapsena puutume kokku oma rahva ajaloo ja kultuuriga. Meie 

esivanemad loevad meile ette muinasjutte ning jutustavad lugusid oma lapsepõlvest. 

 Lõputöö eesmärgiks oli luua poluvernikute pidulike rahvariiete mustritest inspireeritud 

terviklik aksessuaarikomplekt, mille kaudu tutvustan 17.-18. sajandil Iisaku kihelkonna 

ümbruses elanud väikese rahvakillu omapära. 

 Teoreetilises osas räägin poluvernikutest, kelle rahvariided olid inspiratsiooniks lõputöö 

nahkaksessuaaride loomisel, kirjeldan rahvuslikke ornamente Eesti pärimuses ning nendele 

omistatud tähendusi, mida leidub ka poluvernikute pidulikel rahvariietel. Praktilise töö 

peatükis toon välja aksessuaaride loomise tööetapid. 

 Poluvernikud olid 17.-18. sajandi paiku Alutaguse lõunaosas kujunenud rahvakild, kes 

tekkisid vadja, vene ja eesti rahva segunemisel ja rääkisid nende kolme rahva segakeelt. 

Nende pidulikud rahvariided erinesid nii lõigetelt kui ka kaunistuste poolest teistest selle 

piirkonna rahvariietest. Leidus nii vadjalaste kui ka vene mõjutusi. Nende pidulikel linasest 

kangast tehtud rahvariietel leidub peamiselt punase, sinise ja valge niidiga õmmeldud 

geomeetrilisi mustreid. Eesti vanim ornament oli geomeetriline ja peitis endas esteetilisi ja 

maagilisi sõnumeid. Poluverniku naise pidulike rahvariiete tikandites domineerib romb. 

Eesti rahvapärases ornamentikas kasutatud sümbolite ja ornamentide tähendusi otsides, 

selgus, et väga suures osas on romb sümboliseerinud viljakust, elu ja naiselikku 

sigivusjõudu. Poluverniku mehe pidulikel rahvariietel esineb peamiselt kolmnurkadest 

koosnevaid tikandeid ning kolmnurgale omistatud tähendustes on võimalik tajuda 

mehelikku aspekti. 

 Praktilise tööna valmisid naise aksessuaaridena: kindad, käekott,vöö ja kõrvarõngad ning 

meeste aksessuaaridena: kikilips ja traksid, mille loomisel sain inspiratsiooni poluvernikute 

pidulikel rahvariietel leiduvatest mustritest. Loomeprotsessi toetas muuseumi külastamine, 

poluvernikute teemaliste väljapanekutega tutvumine ning praktilises töös kasutatavate 

ornamentide tähenduste uurimine. Disainiprotsessi jooksul uurisin ja katsetasin kaasaegse 

tehnoloogia võimalusi. Lõpptulemusena kasutasin mustrite loomisel laserlõikuse võimalusi 

ning käsitööd. 
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 Valminud lõputööga soovin väärtustada kultuuripärandi edasi kandmist ja tutvustada 

nahadisaini võimalusi. Valminud aksessuaarikomplekti, soovin esitleda kodukoha 

muuseumis ning tegeleda valminud toodete edasi arendamisega.  
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SUMMARY 

Leather Accessories Inspired by the Festive Folk Costumes of Poluverniks 

 

„Who does not remember the past, is living without future“ J.Liiv 

 Preserving their national cultural heritage is a duty of each country, having a special 

importance to a people as few in number as Estonians are. We are connected to our history 

and heritage even as children, when those of the older generation read us fairytales and tell 

us stories about their childhood. 

 The aim of this diploma work was to create a set of accessories inspired by the patterns 

of poluverniks' festive folk costumes, and, through this, introduce the uniqueness of  the tiny 

nation, who used to live in the area of the Iisaku parish during the 17th and 18th century. 

 In the theoretical part of the work, I speak of the poluverniks, whose folk costumes 

inspired the leather accessories created for the diploma work, and describe the ornaments in 

Estonian national cultural heritage (that can be found on poluverniks' festive clothing as 

well), and their meanings. In the chapter about the practical part, I describe stages of work 

during creating the accessories. 

 The poluverniks were a tiny nation that came into being in the southern part of Alutaguse 

during the 17th and 18th century. Having mixed Russian, Estonian and Votic origins, their 

language had drawn from each of those languages. Their folk costume was different from 

others in the area in both its cut and ornament, having both Votic and Russian influences. 

On their festive folk costume made of linen fabric, mostly geometrical patterns sewn with 

red, blue and white thread can be found. The oldest ornament in Estonia was geometrical, 

having both aesthetical and magical meanings. The rhombus dominates the embroidery of 

the festive clothing of poluvernik women. Looking at the meanings of the symbols and 

ornaments used in Estonian national ornament, the main meaning of rhombus is that of 

fertility, life and the female power of procreation.  On the festive clothing of poluvernik men, 

mostly embroidery consisting of triangles has been used, and a masculine aspect can be 

sensed in the meanings given to triangles. 

 As the practical work, I made accessories both for a woman (gloves, a handbag, belt and 

earrings) and a man (a bow tie and suspenders), both inspired by the patterns found on 

poluverniks' festive folk costume. The creative proces was supported by visiting the Iisaku 
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Museum, finding out more about the poluverniks through exhibitions, and researching 

meanings of the ornaments used in the practical work. During the designing process, I 

researched and tested out possibilities offered by contemporay technology. As a final result, 

I used both laser cutting and handicraft when creating the patterns. 

 Through the completed diploma work, I wish to value the continuity of cultural heritage, 

and introduce opportunities of leather design. I wish to present the completed set of 

accessories in the Iisaku Museum and keep working on the development of the accessories.  
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Fotod 15, 16, 17, 18, 19. (Aulis Pärnpuu) 
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Lisa 1 

LISAD  

Joonised 

  

Joonis 1. Kõrvarõnga element 

 

 

Joonis 2. Kõrvarõnga element 

 

 

 

Joonis 3. Kõrvarõngas terviklikult   
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Lisa 1 (järg) 

 

Joonis 4. Lipsu kaunistusdetail 

 

 

Joonis 5. Lipsu põhidetail 
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Lisa 2 

Hetki loomeprotsessist 

   

Laserlõikuse katsetused nahale                                        

   

Laserlõikus vineerile 

   

Lipsu katmine nahaga                                                     Kolmnurksed detailid lakitud, õmmeldud 

   

Kaunistusdetaili kinnitamine kruvidega                         Viimistletud lipsu tagakülg 
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Lisa 2 (järg) 

   

Koti külgede ja voodri ühendamine                                Klambritega kinnitatud koti paneel enne õmblemist 

   

Koti ja kinda mustri šabloon                                           Kinda lõige 

   

 Valgeks toonitud kõrvarõngad                                       Noaga välja lõigatud muster traksidele 
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Lisa 3 

Kavandid 

Naise aksessuaarid  
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Lisa 3 (järg) 

 

Mehe aksessuaarid 
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Lisa 4 

Fotod aksessuaarikomplektist 

  

Emotsioonifoto: Aulis Pärnpuu. Modellid: Emely Sulg, Mark Tisler 
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Lisa 4 (järg) 

 

 

Emotsioonifoto: Aulis Pärnpuu. Modellid: Emely Sulg, Mark Tisler 
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Lisa 4 (järg) 

 

 

Naise aksessuaarikomplekt. Foto: Aulis Pärnpuu. Modell: Emely Sulg 
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Lisa 4 (järg) 

 

                                                                                    

Mehe aksessuaarikomplekt. Foto: Aulis Pärnpuu. Modell: Mark Tisler  
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Lisa 5 

Lõputöö kulude kalkulatsioon                                                                                         

Kott (vöö) 

Materjal Kogus Ühiku hind Kasutatud tüki hind 

Nahk (valge) 16,18 dm2  0,35 dm2 5,67 € 

Kotti täiendav vöö (valge 

nahk) 

3,36 dm2  0,35 dm2 1,20 €  

Nahk (punane) 5,45 dm² 0,60 dm² 3,27 € 

Texon (0,90 mm) 8,5 dm² 0,06 dm² 0,51 € 

Vooder (linane)     1,20 €  

Lukk 1 tk   0,66 € 

Kruvinupp 2 tk 0,30 €/kmpl 0,60 € 

Muud kulud (liim, niit) 5%      0,56 € 

    Kokku: 11,75 € 

  

Kindad 

Materjal Kogus Ühiku hind Kasutatud tüki hind 

Nahk (valge) 6,84 dm² 0,35 dm² 2,40 € 

Nahk (punane) 6,84 dm² 0,60 dm² 4,11 € 

Muud kulud (liim, niit) 5 %      0,33 € 

    Kokku: 6,84 € 
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Kõrvarõngad 

Materjal Kogus Ühiku hind Kasutatud tüki hind 

Nahk (valge) 1,54 dm² 0,35 dm² 0,54 € 

Nahk (punane) 1,54 dm² 0,60 dm² 0,93 € 

Kõrvarõnga konksud 

(hõbetatud) 

2 tk   0,79 € 

Muud kulud (värv, liim) 5 %     0,01 € 

    Kokku: 1,95 € 

  

Lips 

Materjal Kogus Ühiku hind Kasutatud tüki hind 

Nahk (valge) 2,35 dm² 0,35 dm² 0,83 € 

Nahk (sinine) 2,16 dm² 0,60 dm² 1,30 € 

Kruvinupp 1 tk 0,30 €/kmpl 0,30 € 

Neet 1 tk 0,05 €/kmpl 0,05 € 

Muud kulud (liim, niit, värv) 

5 %  

    0,12 € 

    Kokku: 2,6 €  

  

 

 

  



41 

 

Traksid 

Materjal Kogus Ühiku hind Kasutatud tüki hind 

Nahk (valge) 2,24 dm² 0,35 dm² 0,78 € 

Nahk (punane) 2,24 dm² 0,60 dm² 1,35 € 

Traksikumm (punane) 3 m 1,33 €/m 4 € 

Nelikant 4 tk 0,57 €/tk 2,28 € 

Muud kulud (liim, niit) 5 %      0,42 € 

    Kokku: 8,83 € 

 


