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SISSEJUHATUS 

 

Me teame üsna vähe 19. sajandi eesti talupoegadest, kes teenisid elatist käsitööga. Minu 

praegusest kodukohast umbes 30 kilomeetri kaugusel Haljala vallas asuvas Võhma külas elas 

aastatel 1799–1872 kangur Mall Tombach. Tema kootud vaipadest kaheksa on vanavara 

kogumisretkedelt aastatel 1914–1915 jõudnud Eesti Rahva Muuseumi kogudesse. Minus 

tekkis huvi, kes oli see inimene, kelle loominguna sündisid võrratult kaunid vaibad. Eelmise 

aasta seminaritöö käigus uurisin Mall Tombachi ja tema kaheksat autorivaipa.  

Käesoleva tööga jätkan teema käsitlemist, püüan lahti mõtestada autori loomingut, mõista 

meistri vaipade tehnoloogilise teostuse ja kujundikeele eripära. Laiemaks eesmärgiks sean 

kangur Mall Tombachi loomingu tutvustamise avalikkusele ning seeläbi traditsioonilise 

tekikudumise tava elus hoidmise ja populariseerimise.  

Lõputöö osana otsustasin kududa ühe vaiba Mall Tombachi töö eeskujul, mida saaks Kadrina-

Haljala vaibatüübi tutvustamisel näidisena kasutada. Aluseks võtsin Eesti Rahva Muuseumis 

säilitatava vaiba ERM 16306.  

Töö kavandasin järgnevate etappidena. Esmalt vaiba ERM 16306 uuringud: materjalide 

vaatlus, mõõtmine, tehnika ja värvide tuvastamine, mustrijoonise võtmine. Teiseks etapiks 

praktiline vaiba kudumine, mille käigus soovisin välja selgitada, kas tänapäevaste 

materjalidega on võimalik kududa eeskujule sarnast vaipa. Kolmandaks etapiks on praktilise 

töö dokumenteerimine ja tegevuse ning tulemuse analüüs. 
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1. RAHVUSLIKUD VAIBAD 

 

Rahvavaipade kudujateks oli talurahvas. Esemed mida kooti, olid igapäevased tarbeesemed. 

Vaipade funktsioon on otstarbepõhine, ajas muutusid ja arenesid peamiselt nende 

kaunistamise viisid. 

 

1.1. Telgedel kootud rahvavaipade ajaloost 

 

Algselt kasutas eesti talupoeg magamise ajal oma keha katmiseks vana villast sõba või 

kasukat. 18. sajandi teisest poolest on kirjalikke teateid esimestest villasest riidest tekkidest. 

(Kuma 1976, lk 11). Kõige varasemad kattevaibad on kootud ühevärvilistena lambavillastes 

toonides lihtsamate kudumisvõtetega nagu labane ja toimne kude. (Orase 1938. lk 56). Lõngu 

või villa tooniti nii kodumaiste kui ka sisseostetud taimedega, hilisemal ajal ka 

aniliinvärvidega. (Kuma1976, lk 8–13). 

18. sajandi teisel poolel, kui hakkasid levima triibulised seelikud, (Voolmaa 1971, lk.116) 

tulid kasutusele ka mitmevärvilised põikitriibulised tekid (Kõresaar 1994, lk.16). Vaiba 

triibustik koosnes põhjavärvist ja ühest või mitmest ilutriibust. Värvid on paigutatud kesktelje 

suhtes kas sümmeetriliselt, täislauk- ja poollauk triibustikeks. (Kuma 1976, lk 15–17) 

Kõige enamlevinud rahvavaiba tüübiks on sõbakirjalised tekid, kus lihttriibustike vahele kooti 

labases koes eri värvidega hambulised kirjad. Hiljem kooti juba pisut keerukamaid 

sõbakirjalisi motiive, mis koosnesid kindlalt väljakujunenud ornamentidest: hammaskiri, 

pandlakiri, lauajalakiri, sitikakiri ja pääsusabakiri. (samas, lk 17-18)  

18. saj teisest poolest hakati Virumaal, Harjumaal, Järvamaal ja Läänemaa kaguosas 

lihttriibuliste ja sõbakirjaliste mustrite vahele lisama hõredaid naastpõime tehnikas kootud 

üksikornamentidega kirjatriipe. Naastpõime motiiv nopiti taustakoe vahele jämedama 

lõngaga. Enamkasutatavateks motiivideks olid käpiline, silmusnelinurk, süstikukiri, 

sõelapõhjakiri, käärid, roosikiri, kuusekiri, väädid. 19. saj teisel poolel hakkasid 
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põikitriibulise kompositsiooniga tekkide kõrval levima suletud kompositsiooniga vaibad, mis 

jagati Juuru-Rapla, Kadrina-Haljala, Muhu, Läänemaa ja Türi vaibatüübiks. (samas, lk 20–36) 

Rahvavaipade seas kõige hilisemaks tehnikaks loetakse pindpõimet, mis levis samades 

piirkondades kus naastpõimegi. Pindpõime ornamente kasutati samuti koos sõbakirjaliste 

triibustikega või kooti kogu vaip pindpõime tehnikas. Enim levinud motiivideks on hargikiri, 

jõekiri e pöögikiri, lapiline, kalasabakiri e leegiline, niie-nõelakiri, süstikukiri, tähekiri. 

(Kuma 1976, lk 23–26) 

 

 

1.2. Kadrina-Haljala vaibatüüp 

 

Põhja-Eestis Kadrina ja Haljala kihelkonnas kooti 19. sajandil sellele piirkonnale omast 

vaibatüüpi. Eesti muuseumide infosüsteemist MuIS leidsin 16 erinevat tekki või teki katket, 

mis vastavad Kadrina-Haljala vaibatüübi kirjeldusele. Kõik tekid või nende katked asuvad 

hetkel Eesti Rahva Muuseumi kogudes. Kadrina-Haljala vaibatüüpi kuuluvaid tekke on 

kogutud peamiselt endistest Kadrina ja Haljala kihelkonna küladest Virumaal. Üheksa tekki 

on kogutud Kadrina kihelkonnast (ERM 15023; ERM 16099; ERM 16178; ERM 16192; 

ERM 16255; ERM 16301; ERM 16306; ERM 16322; ERM 16401), neli tekki Haljala 

kihelkonnast (ERM 15032; ERM 18012; ERM 18179; ERM A 509:248). Kolmest tekist on 

kootud koopiad (ERM 16099, ERM 16178 ja ERM A 509:2408) ja need on arvele võetud 

numbrite all ERM A 869:1, ERM A 869:19, ERM A 869:2. Praegust haldusjaotust arvestades 

asub enamik küladest Haljala valla territooriumil, ainult Vihasoo küla jääb Harjumaa idapiiril 

asuvasse Kuusalu valda. 

Töös kajastan ainult originaaltekke, koopiatekid jätan valimist välja, sest nad kannavad sama 

informatsiooni, mis originaalidki. Valimisse jääb kolmeteist tekki, millest seitsme autoriks on 

märgitud Võhma külas elanud kohalik kangur Mall Tombach. 
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Joonis 1. Oranž tähistab küla, kus tekk valmistati ja punane küla, kust ese koguti  (Allikas: 

kaardi põhja koostas Maris Taul, aluskaart: Maa-amet) 

Kadrina-Haljala suletud kompositsiooniga naastulisi rahvavaipu on kirjeldanud Aino Promm 

oma 1935. a ilmunud seminaritöös „Põhja-Eesti vaipade ornamentaalseid tüüpe“, Helene 

Kuma raamatus „Eesti rahvavaibad“ (1976), Kalju Konsin raamatus „Kudumid“ (1979) ja 

Etnograafiamuuseumi aastaraamatus ilmunud artiklis „Lahemaa rahvavaibad“(1984). 

Kirjeldades Kadrina-Haljala vaibatüüpi, toetun kõigile neljale allikale. Neilt võtan üle kogu 

varasemalt kasutuses olnud terminoloogia ja tekkide kirjeldamise põhimõtted, kuid lisan sinna 

ka omapoolsed vaatluse põhjal tekkinud täpsustused.  

Oma töös kasutan paralleelselt kahte sõna: vaip ja tekid. Varasemas avaldatud kirjanduses 

kasutatakse mõisteid: vaibatüüp ja vaip, Eesti Rahva Muuseumi peakataloogis on eseme 

kirjeldamisel kasutatud sõna tekk. Tekk on sõna, mida kasutati 1914. aastal eset kogudes. A. 

Promm kirjeldab oma seminaritöös 1935. aastal vaibatüüpe, kuid tekstis kasutab peamiselt 

mõistet naastkirjadega tekk. H. Kuma oma 1976. a ilmunud raamatus kasutab valdavalt 

mõistet vaip. Minu jaoks on oluline säilitada algne kirjeldav sõna tekk, samas kasutan sõna 

vaip sünonüümina. 

Tekid on kootud kangastelgedel labases koes koeripstehnikas, kaunistatud hammaskirja, 

naast- ja pindpõime motiividega. Tekkide kudumiseks on vaja kangastelgedel kahte niit ja 

kahte tallalauda. Kirjakorras on kaks vastupidi ristlevat lõime ja koelõnga, koelõng liigub 

vaheldumisi ühe lõime alt ja teise lõime pealt. Koeripstehnikas kudumiseks kasutatakse 

hõredamat suga ja seetõttu katavad koelõngad täielikult lõimelõngu. (Mälksoo 1976, lk 27)  
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Hammaskiri kootakse labases koes, kuid kahe eri värvi lõngaga. Naastpõimetehnikas liigub 

labases koes taustalõngaga samas vahelikus koelõngast jämedam kirilõng. Kirilõngast 

moodustatakse kangale geomeetrilist tikandit meenutavad naastumotiivid. Iga naasturea 

vahele kootakse üks või mitu labases koes taustalõnga. (samas, lk 106). Poordi ruudud tekil 

on kootud pindpõime tehnikas, mis põimitakse lahti tallatud labases vahelikus, taustakude 

puudub, kiri moodustub eri värvi lõngadest. 

A B C  

Joonis 2. Kanga rakendus (A), naastpõime (B), pindpõime (C) (Allikas: Kelpmann 2016, lk 

36, 133-134) 

Tekid on kootud linasele lõimele, sissekude villane. Kõigile on iseloomulik venitatud formaat 

(ca 180x120cm) 

 

Joonis 3. Kadrina-Haljala vaibatüübi enamlevinud mõisted (Foto: MuIS ERM 15032) 

 

Suletud kompositsiooniga tekid on jagatud suureks keskväljakuks ja seda ümbritsevaks 

poordiks. Poordi laius on 1/6 keskväljaku laiusest ja 1/10 pikkusest. Teki keskväljak võib olla 

lahendatud mitmel erineval viisil. (Kuma 1976, lk 30). 
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Alloleval joonisel on näha kolm põhilist Kadrina-Haljala vaibatüüpi. Teki keskväljak jaotab 

need kolmeks. Esimesel joonisel on kujutatud põikitriibulise keskväljakuga tekki, teisel 

ühevärvilise keskväljakuga tekki, mille pind on hammaskirja ja naastureaga jaotatud 

ruutudeks ja kolmandal ühevärvilise keskväljakuga tekki. Varasemate tekkide keskosa on 

lambapruun, hilisematel potisinine (samas, lk 30). 

 

Joonis 4. Kadrina-Haljala naastuliste vaipade põhitüübid (Allikas:Kuma 1976, lk 30-31) 

Erinevaid tekitüüpe kirjeldavad paremini valimis olevate tekkide fotod. 

 keskväljak on põikitriibuline 

    

Fotod 1-3. ERM 16322, ERM 16192, ERM 18179 (Allikas:MuIS) 
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 ühevärviline keskväljak on jaotatud naastuliste püstjoontega ruutudeks 

      

Fotod 4-6. ERM 16099, ERM 18012, ERM 15032 (Allikas:MuIS) 

 keskväljak on ühevärviline 

    

Fotod 7-9. ERM15023, ERM 16178, ERM 16401 (Allikas:MuIS) 

Enamik tekkide keskväljakust on kaetud hõredalt paigutatud naastpõimes käpilise motiiviga, 

kuid on kasutatud ka lehe (ERM 18012), sõela (ERM 16301) ja süstiku motiivi (ERM A 

509:2408). Naastpõime motiive, mida kasutas Mall Tombach, olen täpsemalt kirjeldanud oma 

2021. aastal kaitstud seminaritöös „Kadrina-Haljala vaibatüübi kuduja Mall Tombach ja tema 

ERM-is asuvate autorivaipade tehnilised ja kompositsioonilised lahendused“, lk 23-30. 

Tekke ümbritseb poort. Otsapoordi taustalõng on üldjuhul ühevärviline, kuid mõnel vaibal on 

otstes kasutatud kahte eritoonilist taustalõnga. Erandiks on tekk ERM A 509: 2408, mille 

otsapoordid on lapilised. Otsapoort on kaunistatud naastpõimes üksikmotiiviga. Üldjuhul on 

otsapoordi ühel laiul neli motiivi, mis omakorda võivad olla ruutudeks jagatud horisontaalse 
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naastureaga. Erandiks on väänditega kaunistatud tekid. (Foto nr 12) Otsapoorti eraldab 

keskväljakust hele horisontaalne hammaskiri või naasturida.  

Küljepoordi kujunduses on kasutatud erinevaid lahendusi:  

 ühevärvilise keskväljakuga vaipade poort on ühevärviline 

        Foto 10. ERM 16301 (Allikas:MuIS) 

 ühevärvilise keskväljakuga vaipade poort on lapiline, kootud pindpõimes kahes erinevas 

värvitoonis 

Foto 11. ERM 16301 (Allikas:MuIS) 
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 põikitriibulistel vaipadel moodustub poort tinglikult kogu vaiba ulatuses kootud püstise 

naasturea abil 

     Foto 12. ERM 16322 (Allikas:MuIS) 

 

Küljepoortide eritoonilisi lappe eraldab alati hammaskiri, mida peetakse põikitriibulistest 

vaipadest alles jäänud kujunduselemendiks. See annab alust oletada, et vaibatüübi vanimad 

vaibad on põikitriibulised (Kuma 1976, lk 30-31). Igale poordi lapile on kootud 

naastpõimetehnikas üksikmotiiv. Küljepoort on keskväljakust eraldatud heleda naastudest 

reaga, mis moodustab kas naastulise hammaskirja, siksak-joone või keti kuju. Tekk algab ja 

lõppeb enamikul juhul hammaskirja või hammaskirjade motiiviga. 

Erandiks tuleb pidada tekki ERM 16192, mis rikub mitmes eelmises punktis mainitud 

reegleid. Teki keskväljak on kaunistatud kitsa põikitriibustikuga, küljepoort on kootud 

pindpõimes lapilisena, poorti ja keskväljakut eraldav naastumotiiv on kootud ainult poordi 

pinnale. Selle teki kuduja on ainsana pärit Kuusalu kihelkonnast. Üldjoontes on ta järginud 

traditsioone, kuid tõlgendanud neid omal moel. 

Valimis olnud kolmeteistkümne teki iseloomustavad andmed on esitatud lisas 3 tabelis 2. 

Kokkuvõtvalt Kadrina-Haljala vaibatüübi tekk on venitatud formaadiga. Keskväljakul, 

olenemata sellest, kas taust on ühevärviline või triibuline, paiknevad alati hõredalt üksikud 

naastmotiivid. Teki servas olev poort on ühevärviline või lapiline ning alati kaunistatud 

naastpõimes üksikmotiividega. Keskväljaku ja külgpoordi ühendusjoont katab naasturida ja 

keskväljakut eraldab otsapoordist tavaline või naastuline hammaskiri. Üldjuhul tekk algab ja 

lõppeb hammaskirjaga. Samas rahvavaibad on iga kuduja looming ning erand kinnitab alati 

reeglit. Mitmelgi vaibal esineb ainult sellele tekile omaseid kudujapoolseid  muudatusi.  
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1.3.  Kangur Mall Tombach 

 

Oma seminaritöös 2020. aastal püüdsin leida infot M. Tombachi elust Eesti Rahvusarhiivi 

hingeloenditest, kirikuraamatutest ja ERMi etnograafilisest arhiivist. Kuna valisin 

taaskudumiseks ühe Mall Tombachi kootud vaiba, on kohane anda ülevaade tema elukäigust. 

Mall Tombach sündis 29. augustil 1799 (EAA.1227.2.48.19) Rünga Josep Korstna (s. 1776) 

ja abikaasa Madli (s.1780) esiklapsena Võhma külas Rünga talus (RA, EAA.1864.2.VII-106. 

352-353). Talu kuulus perekonnale aastast 1782 (Trumm 2021, lk. 21). Mallel oli neli venda 

ja õde: Jakob (s.1802), Josep (s.1805-1814), Arend (s.1813), Hans (s.1815), Kai (s.1809) 

(RA, EAA.1227.2.48.19). Kui Malle isa 1825 aastal suri, ei olnud talu üle võtmas ühtegi 

poegadest. Noorim vendadest oli selleks veel liiga noor, vanim vendadest Jakob pages 

mõisast 1832.a jättes maha naise lastega. Vanuselt teine vend Arend võeti nekrutiks (ERM 

EA 141 1, 63). 1834. aasta hingeloendi järgi sai Rünga talu uueks peremeheks Välja talu 

Hansu poeg Armi. (ERM EA 141 1, 63) 

Mall abiellus 1820-ndate aastate lõpus Kangusta Jakobi ja tema abikaasa Kai poja Tõnno 

Tombachiga (Toompak, Tombak). Tõnno on sündinud 4. jaanuaril 1800 (RA, 

EAA.1227.2.48.19). 

1834.a. hingeloendi järgi elasid Mall ja Tõnno Tombach Jära( Jera) peres. Tõnno oli Jära 

peres sulaseks. (RA, EAA.1864.2.VIII.129. 470-471). 

1830. aastal sündis perre poisslaps Josep (RA, EAA.1227.2.48.19), kes kahjuks suri 1838. 

aastal (RA, EAA.1864.2.IX.96.494-495). 1833. aasta 18. detsembril sündis perre teine laps 

Jakob (RA, EAA.1227.2.48.19). 

Malle abikaasa Tõnno suri 1853. aastal. 1857. aasta hingerevisjonide andmetel on Mall 

endiselt Jära pere hingekirjas. Malle ja Tõnno poeg Jakob elas ja töötas samal ajal Gusto 

Wolmari pere juures. (RA, EAA.1864.2.X.202.550)  

Mall suri 9. märtsil 1872.a. Mall Tombach oli tuntud ka hüüdnimedega Kangru Mall ja 

Suureit. Teda on kirjanduses tutvustatud ka pruudivööde tegijana ja regivärsside esitajana. 

(Konsin 1984, lk 65).  
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2. KADRINA-HALJALA NAASTULINE TEKK ERM 16306 

 

1914–1915 aastal toimunud vanavara kogumisretkedelt Kadrina kihelkonda on kokku 

kogutud 13 Kadrina-Haljala vaibatüübi tekki või tekikatket, millest seitsme teki kudujaks on 

märgitud Mall Tombach. Taasloodav tekk kuulub nende hulka. 

Tekk ERM 16306 osteti 2,5 rubla eest Gustav Kivibergilt Kadrina kihelkonnast Palmse vallast 

Võhma küla Tõnukeste-Uuetoa perest. Tekk on muuseumisse toodud 14.07.1914 aastal ja 

peakataloogi sissekandes on järgnev tekst: Pruuttekk, sinisepõhjaline, punase täheline villane 

tekk, punaka, väljaõmmeldud äärega. Vanus umbes 70-80 aastat. (ERM Vaibakogu 2010)  

 

        

            

Foto 13. ERM 16099 (Allikas:MuIS) Joonis 5. Vaiba ERM 16099 skemaatiline üldjoonis (Lintrop 

2021, lk.16) 
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2.1.  Teki ERM 16306 kirjeldus 

 

Tekk kuulub Kadrina-Haljala vaibatüüpi. Kootud telgedel labases koes, pind- ja 

naastpõimetehnikas. Vaibal on 1 cm 4 lõime, kasutatud suga nr 40. Kahelaidne, laiud on teki 

keskjoonel kokku õmmeldud linase niidiga. Tekk on venitatud formaadiga, pikkus 187-191,5 

cm ja laius 125 cm. Kahte laidu ühendaval keskjoonel on teki pikkuseks 189 cm, servades on 

mõõdud 187 cm ja 191,5 cm. Tekk on ajas veninud, kuid peamine mõõtude erinevus on 

tingitud teki laidude mõne sentimeetri pikkuse erinevusest, mida tegija on püüdnud 

korrigeerida teki ülemise otsa kokku õmblemise käigus. Seda muljet võib tekitada ka ülemise 

otsapoordi õmbluse juures katkenud lõimed, mida on villase lõngaga parandatud. 

Teki lõim on linane, tänapäeval kasutatavast vaibalõimest tunduvalt jämedam. Sissekoeks 

villane lõng.  

Kattevaip on suletud kompositsiooniga, jagatud keskväljakuks ja seda ümbritsevaks poordiks. 

Tumesinise keskväljaku laius on 90 cm ja pikkus 145,5 cm. Teki otstes oleva poordi laius on 

21,2–24 cm ja teki küljel oleva poordi laiuseks on 17–18 cm. Otsapoordid on kootud 

ühevärvilistena. Üks ots on kootud roosakasbeeži ja teine heledama beeži lõngaga. 

Küljepoordil on kasutatud samu lõngu, kuid pind moodustub 18 x 12,5–15,5cm suurustest 

lappidest. Lappe eraldab üksteisest 1,5–2 cm laiune valkjas hammaskiri.  

Tekk on kaunistatud otstes hammaskirjaga ja kogu vaiba ulatuses on kasutatud erinevaid 

naastpõime tehnikas motiive. Tumesinine keskväljak on kaetud hõredalt, korrapärastes 

ridades paiknevate punaste käpilistega, millel on helebeežid südamikud. Käpilised on 

neljakaupa 17 reas, kokku 68 motiivi.  

 A  B  C  D   E   F   G  

Joonis 6. Tekil ERM 16099 kasutatud erinevad naastumotiivid: käpiline (A), käärikiri I (B), 

käärikiri II (C), süstikukiri ruudus (D), siksakikujuline naastukiri (E), kaldkiri (F) ja lapi 

eralduskiri (G)  (Lintrop 2021, lk 23–30) 
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Poordid on kaunistatud naastumotiividega. Igal külgpoordil olevale lapile on kootud 

vaheldumisi asetsevad käärimotiiv ja ruudus asetsev süstikmotiiv. Otsapoordil ühevärvilisel 

taustal paiknevad kääri-ja süstikmotiivid vaheldumisi korrapärases reas. Allservas oleva 

otsapoordi käärimotiivi haarade vahel pole silmuseid, need vahelduvad valkja ja beeži 

lõngaga kootud süstikmotiiviga, mida ei ümbritse ruut. Teki ülaosa otsapoordil algab 

naasturida ruutu asetatud punase-valge süstikmotiiviga, mis vaheldub käärimotiiviga, mille 

haarade vahel paiknevad punased ja valged silmused. Motiive eraldab naastpõimes väikestest 

plokkidest moodustatud kiri. Mõlemal otsapoordil on laidude ühinemiskohas kaks järjestikust 

motiivi, alumisel kääri- ja ülemisel süstikmotiiv. 

Otsapoorti ja keskväljakut eraldab ühest otsast hammaskiri ja teisel pool heledat hammaskirja 

meenutav naastudest rida. Küljepoordi ja keskväljaku vahel on siksak-joone kujuline 

naastumotiiv. Teki mõlemas servas on kaldjoontest ja täppidest moodustatud kaldkiri.  

Vaiba otsad on kanditud. Alumine ots helesinise ja helepruuni triibulise kangaga, ülemises 

otsas on punane sitsikangast kant. Vaip algab hambakirjaga ja lõpeb hammaskirjast 

moodustatud kirjatriibuga.  

Muuseumis olev vaip on kulunud, osade motiivide kirjalõngad osaliselt katkenud, esineb ka 

materjalikadu. Mõlemal küljepoordil ja ühe laiu keskjoonel on katkenud lõimi, mis on 

osaliselt parandatud. Villasest kangast servakant kulunud, kohati katkenud, esineb 

materjalikadu. Keskväljakul paar paigatud auku.  

Vaipu uurides olen jõudnud järeldusele, et M. Tombach on alustanud kudumist alumisest, 

lihtsamate motiividega otsast, sest esimesel laiul on näha ebakindlust ja katsetusi, mis muutub 

alati küljepoordi esimese lapi juures. Sel hetkel on kangur jõudnud otsusele, milline on 

alustatud vaiba kompositsioon. 

Eesti Rahva Muuseum ei luba teha tekist kontaktjoonist. Teki kirjeldamiseks kogusin 

andmeid muuseumis, tehes kohapeal kirjalikke märkmeid ja kasutades arvutis fotosuurendust. 
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2.2. Tekil kasutatud lõngade värvid 

 

Teki värvitoonid määrasin muuseumis vaatluse teel. Ese on kootud umbes 170 aastat tagasi ja 

lõngad on aja jooksul pleekinud, seetõttu püüdsin määrata hetkel olevaid toone, sest algseid 

värve ei ole võimalik kindlalt määratleda. Museaali vanuse tõttu võib oletada, et tekil 

kasutatud lõngad on värvitud taimsete värvidega. Muuseumisse võtsin võrdlusmaterjalina 

kaasa erinevaid olemasolevaid lõngajuppe. Teki pahemalt poolt ja  

hargnenud kohtadest otsisin intensiivsemaid värvilaike ja võrdlesin kaasavõetud näidistega. 

Kindlasti ei ole toonid üks ühele samad, kuid võimalikult ligilähedased.  

Värve püüdsin määrata ka värvilugeja Color Readeriga, mis tuvastab värvi Lab-koodi, kuid 

see ei õnnestunud, sest kõik esitatud värvid olid märgatavalt tumedamad. Arvatavasti luges 

masin kootud ridade vahel olevad tumedama varjundiga jooned värvi sisse, muutes tooni 

tumedamaks. Programm oleks andnud ette värvitoonide protsentuaalsed suhted, mis oleks 

aidanud aniliinvärvidega õige tooni saavutamisel. 

Järgnevas etapis püüdsin leida toonidele vastavad värvitaimed, mida Mall Tombach võis 

kasutada oma tekilõngade värvimiseks. Teki taustavärvidena on kasutatud tumesinist 

keskväljaku ja kahte erinevat beeži poortide kudumisel. Üks lõngadest on heledam pisut 

külmem toon ja teine soe punaka alatooniga tumedam beež. Hammaskirja ja naastmotiivide 

kudumisel on kasutatud helebeeži, valget, vaarikapunast ja sinakasrohelist lõnga. 

Oma töös tuginen ajakirjas Renovatum Anno 1991. aasta numbris avaldatud Eve Järvoja 

artiklile „Taimedega värvimine“. Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut säilitatakse 

tema aastatel 1988–1990 tehtud uurimistöö värvikatsete originaaltahvleid. Võrdlesin oma 

lõnganäidiseid originaaltahvlitel olevatega. 

Eestis kasvavatest värvitaimedest saab peamiselt kollast, beeži, pruuni, rohelisi ja halle toone. 

Siniseid ja punaseid toone saab peamiselt välismaistelt värvitaimedelt. (Järvoja 1990, lk 10)  

Beežide toonide saamiseks on suhteliselt palju võimalusi. Peitsimata lõngad värvuvad 

värvtaimedega enamjaolt kollaseks, pruuniks või beežiks v.a mõned erandid. Värvi tooni saab 

muuta, kasutades erinevaid peitse. Värvitooni muutus sõltub sellest, kas kasutati  
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eel-, koos- või järelpeitsimist. E. Järveoja kasutas oma töös värvitooni mõjutamiseks lõnga 

keetmise kestvust värvilahuses (kas 0,5 h või 2,5 h) ja lõngade järelpeitsimist. (Järvoja 1991, 

lk 11-12) 

Tekil ERM 16306 on kasutatud kahte erinevat tooni beeži. Kõrvutasin oma värvinäidiste 

lõngatupsud E. Järvoja koostatud tahvlil olevate lõnganäidistega. Järgnevas tabelis toon välja 

võimalikud variandid. 

Roosakasbeež 

võimalik värvitaim peits / % materjali kaalust keetmise aeg 

tundides 

kanarbik äädikhape 10% 2,5 h 

aroonia viinhape 10% 

äädikhape 10% 

2,5 h 

harilik sibul viinhape 10% 

äädikhape 10% 

2,5 h 

tedremaran viinhape 10% 

äädikhape 10% 

2,5 h 

hall lepp, koor viinhape 10% 

äädikhape 10% 

0,5/ 2,5 h 

 

Tabel 1.  Roosakasbeeži lõnga võimalikud värvitaimed 

Ebatõenäoline on aroonia, mida arvatavasti sel ajal Eestis ei tuntud. Iga tooni juures 

kirjeldasin võimalusel, milliste taimedega on värvitud muuseumis kaasas olnud lõngad, mida 

võrdlesin originaalvaibaga. Kahjuks on paljud toonid värvitud oma lõbuks ja nende juures ei 

ole täpseid märkmeid. Mõnel juhul olen märkinud taime ja peitsi, mida kasutasin. 

Roosakasbeež toon tekil sarnanes minu poolt angervaksa ja krapijuurtega värvitud 

lõnganäidisega, peitsiks on kasutatud maarjajääd ja viinakivi.   
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Beež 

võimalik värvitaim peits / % materjali kaalust keetmise aeg tundides 

soolikarohi peitsita    2,5 h 

mets-harakputk  viinhape 10% 0,5/ 2,5 h 

harilik mustikas lehtpuu tuhk 10% 0,5 h 

kortsleht          maarjajää 25 % 0,5 h 

 

Tabel 2. Beeži lõnga võimalikud värvitaimed 

Minu lõnganäidis on värvitud sibulaga. 

Sinakasroheline 

võimalik värvitaim peits/ % materjali kaalust keetmise aeg tundides 

kõrvenõges     vaskvitriol 10% 2,5 h 

 

Tabel 3. Rohelise lõnga võimalikud värvitaimed  

Rohelise värvi saamiseks on kasutatud ka kollaste toonide üle kastmist indigo värvilahuses. 

(Järvoja 1991, lk18) Minu võrdleval lõnganäidisel on kollane sibulaga värvitud lõng kastetud 

indigo lahusesse. 

Tumesinist ja punast tooni lõngad on värvitud oletuslikult välismaiste värvitaimedega. 

Tumesinist tooni lõngu saadi värvides neid sinirõika, indigo või sinipuuga (samas, lk.16). 

Minu lõnganäidis on värvitud indigoga, kastes seda mitmeid kordi värvilahusesse. Punase 

lõnga värvinäidis on värvitud 10% košenilli ja jumikaga lahusega ning peitsitud maarjajää ja 

viinakiviga. Kuid punast tooni lõngu saadi ka košenilltäide, punapuu või krapijuurtega 

värvides (samas, lk 14). 

Eelnevale toetudes võime väita, et kasutades erinevaid värvitaimi ja peitse on võimalik saada 

lõngale sarnaseid värvitoone. Visuaalse vaatluse teel ei ole võimalik kindlalt määrata, millise 

taimega võiks olla tegu. Üheks mõjutavaks teguriks on kindlasti ka valgus, mis võib ajas 

oluliselt muuta lõnga värvitooni. Värvitud lõnga valguskindlust määratakse sellega, kui 
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püsivalt seisavad värvid kiududel. Erinevatel looduslikel värvainetel on värvuskindlus erinev. 

Valguskindlust mõjutavad nii kasutatavad peitsid, materjali kogus kui ka värvimisprotseduuri 

pikkus. Valguskindlust määratakse rahvusvaheliselt skaalal 1–8. Üks on väga madala 

valguskindlusega ja 8 väga hea valguskindlusega. Tugeva valguskindlusega peetakse indigot 

(skaalal 7-8), košenilli (5-6) ja krappi (5-6). Need taimed, mille värvikindlus jääb 

pleekimisskaalal alla 4, loetakse halva värvuskindlusega taimedeks. Eestis kasvavate 

taimedega värvitud lõngade valguskindlus jääb vahemikku 1–6. Tumedamad toonid on 

valguskindlamad kui heledamad. Kollaseid ja beeže toone ei peeta eriti valguskindlateks. 

Algselt säravkollased toonid võivad pleekida kollakasvalgeteks. Rohelised lõngad saadi üle 

kastmise teel, eelnevalt kollaseks värvitud lõngad kasteti indigo lahusesse. Aja jooksul 

kollane toon valguse toimel laguneb ja kiule jääb alles valguskindel sinine toon.  (Järvoja 

1991, lk 18) 

Ilma labori katseteta on praktiliselt võimatu määratleda, milliseid taimi kasutas M. Tombach 

tekilõngade värvimisel. Võin oletada, et teki keskväljak on värvitud indigoga ja naastude 

kudumisel kasutatud punast värvi lõng on värvitud välismaist päritolu taimevärviga, sest 

kohalike värvitaimedega ei ole võimalik neid toone saavutada. Teised kasutatud värvitoonid 

võivad olla need, mida me praegu näeme, kuid tõenäoliselt erinevad oluliselt algselt kasutatud 

toonidest. Püüdes leida lõngakiudude vahelt pleekimata värvitooni, märkasin aeg-ajalt erksaid 

toone. Neid tõendusmaterjalina salvestada ei õnnestunud, sest need olid tõeliselt väiksed 

värvitäpid. 

Nende teadmiste valguses tuli teha otsus, milliste värvitoonidega kududa taasloodav tekk. 

Otsustasin kududa teki sellistes toonides, mida hetkel näen. Loobusin lõngade värvimisest 

taimedega, sest oma varasematele kogemustele tuginedes olin kindel, et sel viisil ei suuda ma 

saavutada õigeid ega ka ligilähedasi toone. Kasutatud värvitaimede täpne määramine eeldab 

laboratoorseid uuringuid ja lisaks oleks vajalik põhjalikum uurimustöö valguse mõjust 

taimedega värvitud lõngadele. Seda ei olnud töö raames võimalik teha.  
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3. TAAASLOODUD VAIBA VALMIMISE PROTSESS 

 

Minu eesmärgiks on tulevikus laiemalt tutvustada Kadrina-Haljala vaibatüüpi, mille 

traditsiooniline kudumisoskus on katkenud juba üle 100 aasta tagasi. August Pulst väidab oma 

1914. aastal Kadrina kihelkonnas ja Võsul läbiviidud vanavarakogumise päevaraamatus, et 

noored ei mõista enam teha vanu traditsioone järgivaid esemeid ja seetõttu ei raatsita teha 

annetusi ka muuseumitele. (Pulst 2006, lk 62)  

Kadrina-Haljala vaibatüübi tekke on siiski ERMis säilinud ja seega on sellele piirkonnale 

iseloomulikku kudumistehnikat võimalik uurida. Selleks, et paremini mõista Mall Tombachi 

kudumise tehnikaid ja eripära, soovin taasluua ühe tema kootud teki. Praktiline kudumine 

annab täpsemad teadmised ja kogemused ning võimaldab hiljem oma oskusi ja kogemusi 

teistele huvilistele edasi anda. 

 

 

3.1. Ettevalmistus kudumiseks 

 

Originaalteki detailide mõistmiseks oli vajalik teki ERM 16306 uurimine muuseumis. Oma 

seminaritööks olin teinud teki kohta juba mõningaid märkmeid, kuid kudumiseks jäi neist 

väheks. Esmalt püüdsin saavutada kokkulepet Eesti Rahva Muuseumiga, et saaksin teha 

originaalvaibast kontaktjoonise, kuid sain eitava vastuse. Muuseumi külastades püüdsin 

täpsustada oma varesemaid jooniseid ja tabada lõngade õigeid värvitoone.  

Mõõtmistulemused erinesid veidi igal korral. Sain teadmise, et tekk tuleb asetada lauale ja 

mõõta seda liigutamata, sest väike nihe asendis muutis ka veidi detailidevahelisi vahemaid. 

Värvidega oli veelgi keerulisem. Teki valmistamise ajale tuginedes võin oletada, et antud tekk 

on värvitud taimsete värvidega. Minu suurimaks probleemiks oli see, millised on teki 

originaalvärvid ja kui palju on vaip ajas pleekinud. Teki pöördel ja kiudude vahel esines pisut 

erksamaid värvitoone, kuid kindel sain ma olla ainult nendes toonides, mida nägin.  
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Peatükis 2.2 „Tekil kasutatud lõngade värvid“  lk 16 püüan ma oletada, milliseid toone võidi 

kasutada, kuid jõuan lõpuks järeldusele, et nende teadmistega, mis hetkel on, ei ole ma 

suuteline neid määrama. Tegin otsuse, et püüan taaskootud teki kududa muuseumis oleva 

originaaltekile ligilähedaste toonidega. Kaasavõetud lõnganäidiste abil määrasin vaiba 

pahemalt poolelt enam-vähem ligilähedased toonid, et neid hiljem kasutada lõngavärvide 

valikul. 

  
 

Joonis 7. Teki üldmõõdud, lappide ja nende vahelise hammaskirja ja  motiivide mõõdud  

Teki materjalina läheb vaja linast lõime ja villast sissekudet. Originaaltekil olev linane lõim 

on tänapäeval kasutatavast lõimest jämedam. Sobiliku lõime leidsin Aardla Kaubandus OÜ-st. 

Originaaltekil lõimi mõõtes sain 1 cm 4 lõime ja 2 cm 7, mõnes kohas ka 8 lõime. Sellest 

tulenevalt võib oletada, et soa number on 40 või väiksem. Et teada saada, kas lõim on sobilik, 

tegin katsetamiseks kaks tööproovi. Käärisin lõimepatsi 84 lõimega, mille pikkus oli 2 

meetrit. Esmalt rakendasin tööproovi soaga number 40 ja kudusin kahekordse villase lõngaga. 

Võrreldes oma tööproovi originaaltekiga selgus, et kude on liiga tihe. Lõimi omavahel 

võrreldes tundus lõim peaaegu sama jäme. Käpilise motiivi laius originaalil oli 5 cm, antud 

tööproovil 4,5 cm. Teise tööproovi soastasin soaga number 34, taustakude oli sobilik ja 

käpiline 5 cm laiune. Tegin otsuse kasutada teki kudumisel suga number 34. 

Järgnevalt arvutasin välja teki lõime materjali koguse. Laius: (63 cm + 2,5 cm) x 3,4 = 222 + 

4 lisalõime = 226,  pikkus: 380 cm + 38 + 75 = 5 m. Käärida tuleb 5 meetri pikkune, 226 

lõimega lõimepats. 
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Sissekoe materjaliks on kahekordne villane lõng. Kudumiseks vajan kolme erinevat tooni 

beeži lõnga poortide kudumiseks, tumesinist keskväljaku kudumiseks ja naastmotiivide 

kudumiseks  punast, samblarohelist ja valget lõnga. Varasemalt tehtud otsusega kasutan vaiba 

kudumisel aniliinvärvidega värvitud lõngu ja püüan saavutada toone, mis on hetkel 

muuseumis säilitataval vaibal näha. Teadaolevalt valge värv ei pleegi, vaid määrdub, seetõttu 

tegin otsuse, et valge jääb valgeks. See annab tekile veidi värskema ilme. Kuigi tegin katsetusi 

ka ise lõnga värvida, jäin sel korral kaubandusvõrgust leitud lõngade juurde.  

Valgeid lõngu on tekil kasutatud kahes jämeduses. Servakiri, käärimotiivi kaks sisemist 

kaldruutu ja poortide ning keskväljakut eraldav naasturida on kootud jämedama 

tugevakeerulise lõngaga. Päris sellist lõnga ma ei leidnud, asendasin selle VKA Vilma 

villakojas valmistatud jämedamat kahekordse tugevakeerulise lõngaga.   

Teki põhjalõngadest kaks, sinine ja beež, on ostetud varasemalt samalaadse projekti jaoks 

Aardla Kaubandus OÜ-st. Beež lõng oli kohe toonilt sobilik, kuid sinine pisut hele. Sinise 

lõnga toonisin üle Laumetsa värvikoja värvidega. Retseptis kasutasin 5 osa tumesinist, 2 osa 

tumerohelist ja 1 osa musta värvipulbrit. Värvi kinnitasin äädika ja soolaga. Soovitud tooni 

saavutamisel eemaldasin lõngad värvilahusest vihi kaupa. Sellest tingituna jäid esimesed vihid 

heledamad ja kauemaks potti jäänud mõnevõrra tumedamad. Eesmärgiks oligi, et väikese 

toonivahega lõng annaks vanadele tekkidele iseloomuliku mitmevärvilisuse.  

Punaka alatooniga beež, helebeež ja samblaroheline lõng on pärit Läti villavabrikust Limbažu 

Tīne ja punane Wool & Yarn OÜ-st. Sobilikku värvi lõnga leidmine ei olnud lihtne ja toonide 

valikul pidasin silmas värvide omavahelist harmooniat.  

Teki tööproovidelt selgus, et järgides kududes naastmotiivide originaalmustrit, jäid nad 

märgatavalt madalamaks. Originaaltekil kõikusid kõikide motiivide mõõdud. Käärimotiivi 

kõige madalam kõrgus on 8,6 cm, kõige kõrgem 9,5 cm. Käärimotiivi keskmine mõõt on ~ 9 

x 9 cm, tööproovil sain 6,5 x 8,5 cm. Motiivi tipus olevad silmused peaksid olema 2 x 2 cm, 

kuid mul jäid nad lamedaks 1,5 x 1,5 cm. Sai selgeks, et kudumisel tuleb sisse viia motiivi 

muudatused. Esmalt arvutasin välja mitu rida ma kõrgusesse vajaksin, et saada soovitud 

tulemus, jagasin read ühtlaselt motiivile, lisades ühtlaselt kudumiseks mõne rea. Motiivi 

kududes tundus kõik hästi, kuid hiljem maha võetuna mõistsin, et see juhuslik ridade lisamine 

tegi motiivi närviliseks. Tuli leida järgmine lahendus. Kui vaadata teki poordil üksikmotiivide 
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asetust, on näha, et nad on peaaegu ühelaiused, moodustades silmale ühtlase rea. Ruutu 

asetatud süstikmotiivi kõrguse muutmine oli tänu tema geomeetrilisusele suhteliselt kerge. 

Lisades kastiplokkidele ühe rea, sain nii soovitud ploki kui ka motiivi kõrguse. Süstikule 

lisasin ridu samale kõrgusele, kus on ploki lisarida. Käärimotiivi uueks muutmiseks võtsin 

aluseks ruudu. Et motiivi kaugemad tipud laiusesse oleks ühel joonel, sai käärimotiivi 

laiusesse lisada kaks lõime, mis andis kaks rida kõrgusesse. Püüdes vältida rahutust motiivis, 

sai teha otsus, et kõrgust kasvatan tipusilmuste ridu kahekordistades, jättes keskkoha ja selle 

ümbruse silmused samaks. Selle tulemusena on tipusilmused pisut rahutud, kuid kogu motiiv 

kindla joone ja soovitud kõrgusega.  

         A  B  

Joonis 8. Käärikiri (A) ja süstikkiri (B) ruudus originaalina ja kohandatuna 

Teki alumisel otsapoordi käärimotiivil puuduvad keskkohta rõhutavad silmused ja 

süstikmotiivi ümbert puudub raamistus. Visuaalselt alumist serva vaadates on mõlemad 

motiivid ühekõrgused, nii lisasin süstikut kududes ühtlaselt kuus lisarida. Sarnaselt kääri- ja 

süstikmotiivile tuli kohendada ka käpilist, servakirja ning keskväljaku ja poordi ühendusjoont 

katvat naasturida.  

 

A  B  C  

Joonis 9. Käpiline (A), kaldkiri (B) ja siksakkiri (C) originaalina ja kohandatuna 
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Teki kudumist alustades olin dilemma ees: kuidas saavutada sarnane terviktulemus, kui kõik 

muutujad erinevad originaalist. Püüdes laveerida sentimeetrite ja visuaalse sarnasuse piiril, 

alustasin kudumist.  

 

 

3.2. Teki kudumine 

 

Teki lõim sai rakendatud maatelgedele. Kudumiseks kasutasin keskväljakul süstikut, poordi 

jaoks väikest piiritsat ja naastpõime motiivide tarvis käblikut. Mul puudus võimalus teha 

tekist kontaktjoonis, kuid olin kaardistanud muuseumis kogu teki pinna. Mõõtmise tulemused 

olid üllatavad, sest enamik sarnaseid motiive erinesid mitte ainult 1-2 mm, vaid mitmelgi 

juhul pigem sentimeeter. Sain aru, et võimatu on kududa täpselt samasugust vaipa. Pidin 

otsustama, mida järgin ja millest loobun. Üksikmotiivide kohandamiseks valisin juba 

varasemalt keskmise mõõdu ja teki visuaalse väljanägemise, otsustasin seda ka edaspidi 

järgida. Abiks arvutiekraanil originaalsuuruses foto ja lugematul arvul mu enda poolt tehtud 

märkmeid ja jooniseid, alustasin kudumise kavandamist. Et tekk võiks valmides olla ligikaudu 

190 cm, pidin arvestama kokkutõmbega. Tööproovil oli kokkutõmme suurem pigem laiusesse 

kui pikkusesse.  

Kudumisplaani koostades tegin otsuse, et lisan otsapoorti kududes mõned read kõrgusesse. 

Küljepoortide ja keskväljaku jaoks püüdsin teha matemaatilisi arvutusi. Arvestades motiivi 

kõrgust ja originaallapi mõõte, sain lapi hammaskirjast-hammaskirjani kõrguseks mõlemal 

puhul 15 cm. Keskväljaku pikkus on 145,5 cm, kui arvestada kogu vaiba kokkutõmbeks 4 cm, 

siis 150 sentimeetrisse mahub sobivalt kümme küljepoordil olevat lappi. 

Planeerimise järgus tundus, et olen teinud kudumiseks piisavalt ettevalmistusi, kuid nii see 

päris ei olnud. Tagantjärele mõistan, et kõik vead, mida tekki kududes tegin, olid 

väärtuslikeks õppetundideks, seetõttu kirjeldan ja analüüsin töös tehtud vigu. 

Esimese vea tegin kohe teki alguses, alustades servakirja kudumist vales suunas. Tehnika 

eripäraks on see, et kududa tuleb pahem pool peal ja parem pool jääb kudujale varjatuks. 

Lihtne on pildilt nähtav üle kanda, kuid tegelikult peab arvestama sellega, et kududa tuleb 

peegelpildis. Peegelpildis kudumine oli hiljemgi probleemiks. Pärast esimese laiu maha 

lõikamist ja põrandale asetamist märkasin, et ülemise otsapoordil olevatel käärimotiivide 
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keskmiste aasade värvid on vahetuses. Tõsisemalt süvenedes leidsin sama vea küljepoordil. 

Sealsed käärikirja keskmised aasad on valged ja lõnga jämeduse erisus ei ole nii suur kui 

originaalil, seetõttu ei hakka need kohe silma. Teist laidu kududes jätkasin teadlikult vea 

kudumist, et lõpptulemus oleks visuaalselt sarnane.  

Väikseid raskusi oli teise laiu servas oleva kaldkirjaga. Ei suutnud mõista, kuidas peaks 

alustama, et kaldkiri õigesti jääks, siin aitasid paber ja pliiats. Sel hetkel mõistsin, miks peaks 

olema kudumiskava algusest peale koostatud nii, et kõik vajalik info oleks juba eelnevalt 

asetatud nii, nagu kood. See säästaks aega ja närve. Silm harjub vaatama seda, kuidas kududa, 

mitte seda, milline peaks olema lõpptulemus. 

Samale joonisele võiks lisada ka suuremad erisused. Enamiku tekil olevate süstikmotiivide 

keskel on punane südamik, ainult mitte esimesel poordil. Üksikmotiive alustades kontrollisin 

mitmeid kordi nende omavahelist kaugust ja kõrgust, kuid motiivi lõpetades nägin, et olin 

kudunud tööproovidel juba omaseks saanud värvikombinatsiooni. See oli esimene ulatuslik 

ülesharutamine. Tähelepanu ja täielik keskendumine on seda vaibatüüpi kududes olulisemad 

märksõnad. Enamik vigu olid tingitud väsimusest ja kiirustamisest.  

Keskväljakul asetsevate käpiliste paiknemise arvutasin välja, tegin joonise, märkisin ära 

alguse ja lõpu sentimeetrid, jagasin vahemaa motiivide arvuga ja sain teada vahemaa kahe 

motiivi vahel. Kududes tundus, et kõik on hästi, käpilised paiknesid teki esimesel poolel 

enam-vähem samadel kohtadel, mis originaaltekilgi. Kudumist jätkasin sama rütmiga. 

Eelviimase lapi juures sain aru, et midagi on väga valesti. Olin vahemaa jaganud üheksa 

käpilise asemel kaheksaga. Oma arvutused kontrollisin mitu korda üle, kuid ei märganud viga 

lähteandmetes. Olin kudumisega esimese laiu lõpus. Tuli leppida olukorraga ja edasi minna. 

Visuaalset üldpilti viga palju ei muutnud, kuid töö ei ole enam detailides täpne.  

Motiivide omavahelisi kaugusi mõõtsin mitte sentimeetrites, vaid lugesin üle lõimed. Teadsin 

täpselt mitme lõime pealt alustan ühte või teist tegevust. Nii oli end kerge kontrollida, kuid 

mitte alati. Ühte süstikut ümbritsevat ruutu lõpetades märkasin, et viimased plokid ei lähe 

paika. Pärast pausi märkasin, et olin lõimed lugemata jätnud ja alustanud motiivi kuue ploki 

asemel seitsmega. Süstiku motiivigi olin kuskilt alustanud ja terve päeva kudunud, märkamata 

et midagi oleks valesti. Tehtud töö tuli üles harutada. 
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Üks osa kudumisest on probleemide lahendamine ja ootamatud olukorrad. Kõike ei saa ette 

paneerida, vaid tuleb lahendada siis, kui olukord seda nõuab. Keeruliseks osutus 

siksakikujulise naasturea lõpetamine naastulisse hammaskirja ülemise otsapoordi alguses, sest 

eeskujuna ei saa järgida originaallahendust. Parima lahenduse leidmiseks joonistasin naastude 

liikumise paberil läbi. Algul keerulisena tundunud ülesanne sai kena ja loogilise lahenduse.  

Tööproovil väikses mahus katsetades võis tunduda mõni lõng või motiiv piisavalt hea, kuid 

tekki kududes mõistsin, et tegelikult see ei ole õige. Neil juhtudel ma tehtut üles ei harutanud, 

vaid jätkasin uuel, paremal viisil, nii nagu seda tegi ka kangur Mall Tombach. Kudumine 

võtab väga palju aega ja ülesharutamine samuti. Mõned vead, mida märkab ainult kangur või 

inimene, kes neid otsib, ei muuda tegelikult üldpilti.  

Tehniliselt kõige keerukam oli keskväljaku sinise lõnga ja poordi hammaskirja pindpõimes 

ühenduskoha kudumine. Kord sujus hästi ja samas ei saanud aru, mida tegema peab. Pelgasin 

seda juba harjutades, kuid ma ei suutnud tehnikat lõpuni mõista ja päriselt omaseks teha. 

Kohe alguses otsustasin, et koon teki kahelaidsena, kuigi mõistsin riski, mis sellega kaasneb – 

kaks eraldi kootud laidu ei pruugi tulla ühesugused. Laiemal teljel ühelaidse teki kudumine 

oleks seda viga vältinud, kuid tulemus poleks olnud õige. Teist laidu kududes püüdsin 

tähelepanelikult järgida esimese laiu motiive, rida-realt kududes oli vähene kõikumine. 

Esimese kontrollmõõtmise tegin, kui olin kudunud pool teisest laiust. Kõik tundus olevat 

hästi, väike erinevus ühel või teisel lapil andis kokku ikkagi enam-vähem õige tulemuse. Teist 

poolt kudusin kindlamalt ja mõõtsin harvemini, kuna olin kindlust saanud esimese tekipoole 

heast tulemusest. Enne otsapoordi alustamist mõõtsin ja selgus, et laid on palju pikemaks 

veninud. Teadsin, et minu kogemusega on täpselt kudumine peaaegu võimatu, seega 

arvestasin nihkeks 2-3 cm, kuid 5 cm üllatas mind. Põhjus võib olla lõime pinge, 

kokkulöömise tugevuse või lõnga jämeduse erinevustes. Kuid ilmselt on peamiseks põhjuseks 

ebapiisav kogemus. Lohutuseks on teadmine, et Mall Tombachi vaipadel on sarnased 

elemendid erinevate mõõtudega. Temal oli rohkem praktilist kogemust, mis võimaldas sellest 

hoolimata kaks ühesugust laidu valmis kududa. See on väljakutse tulevikuks, tuleb kududa 

veel ja veel, et saavutada soovitud tulemus, mille üle ka Mall Tombach uhke oleks. 

Kõigest hoolimata sain valmis kaks laidu, mis vaatamata mõõtude erinevusele tuli üheks liita. 

Veidi nihkes vaip on vägagi iseloomulik eesti ajaloolistele rahvavaipadele ja üleliigsed otsad 
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said peidetud kandi alla. Originaaltekk on kanditud suure tõenäosusega taaskasutatud 

kangaga, seda põhimõtet järgisin ka uue vaiba kantimisel. Täpselt sarnast kangast on raske 

leida, kuid püüdsin leida tekiga kokku sobivad kangad. 

 

 

3.3. Tulemuste analüüs 

 

Tänapäevaste materjalidega vana tekki järele kududa on võimalik, kuid minu kogemusele 

tuginedes ei saa seda teha päriselt üks ühele. Kadrina-Haljala vaibatüüp on kindlate 

proportsioonidega visuaalne tervik. Iga väike muudatus materjalis, motiivi kõrguses võib 

mõjutada lõpptulemust. Kuid tehes väikesi muudatusi, on võimalik saavutada võimalikult 

ligilähedane tulemus. 

Originaaltekki uurides märkasin, et kõikide sarnaste motiivide mõõdud varieeruvad. Kududes 

sain aru, et ühtmoodi kududes ei saavuta tulemuseks kaht identset motiivi. Motiivi mõõdud 

kõiguvad nii originaaltekil kui ka uuel tekil. Pikkuse ja laiuse mõõte võrreldes tuleb seetõttu 

kasutada keskmisi mõõte. 

Taasloodud teki tarvis leidsin lõimeks originaaltekile ligilähedase jämedusega linase niidi. 

Tööproovi katsetuste abil sai valida lõimele sobilik suga, mille tulemusena on koepind 

mõlemal tekil suhteliselt sarnane. 

Originaaltekk on kootud ühe-ja kahekordsete villaste lõngadega. Nende algset jämedust on 

keeruline hinnata, sest nad on aja jooksul deformeerunud. Oma töös kasutasin tänapäevaseid 

kahekordseid lõngu, kuid katsed näitasid, et need on peenemad. Sellest tingituna tuli mul 

muuta motiivi kõrgusi. Mis mõningal määral muutis motiivi kuju, kuid säilitas üldvaates 

vajalikud proportsioonid. 

 

Foto 14. Originaaltekk ja taaskootud tekk (Foto:S.Lintrop/S.Urvak) 
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Tööproov näitas, et kududes on  motiivid õige laiusega, kuid madalamad. Muutes motiive ja 

lisaridu lisades saavutasin originaalile sarnased kõrgused, mis tagas selle, et tekile iseloomulik 

proportsionaalne kooskõla jäi samaks.   

Taaskootud teki otsustasin  kududa hetkel muuseumis oleva originaaltekile ligilähedaste 

värvitoonidega. Lõngade värvitoonid sai valitud peamiselt teki tagaküljelt, sarnaste toonide 

leidmine oli keeruline, sest originaalid teki värvid on pleekinud ja tuhmunud. Kuid lõpuks sai 

määravaks uute lõngade omavaheline  sobivus. 

Kududes tuleb arvestada ka sellega, et  tekk tõmbab teljelt maha võttes kokku. On küll välja 

töötatud seaduspära, et see võiks olla ~4%, kuid tegelikkuses märkasin juba tööproovi tehes, 

et kokkutõmme on suurem laiusesse, kuid ei julgenud oma kogemust kasutada. Teki pikkuse 

juures lisasin kokkutõmbeks rohkem sentimeetreid ja see tasus end ära. Teki üks laid sai õige 

pikkusega.  

 

Tabel 4. Originaalteki ja minu kootud teki mõõtude võrdlus. 

 

    

Foto 15. Originaaltekk ja taaskootud tekk (Foto:S.Lintrop/S.Urvak) 

Originaaltekk on kanditud ülaservas punase sitsist kangaga ja allservas kodukootud sinise-

pruuni-triibulise kangaga. Kandi kanga jätkamisest võib teha oletuse, et kasutati 

taaskasutatavat materjali. Originaalile sarnaseid kangaid on tänapäeval keeruline leida, kuid 

mõõt originaaltekk taasloodud tekk 

pikkus 187–191cm 190 

laius 124,5–126cm 122-123cm 

Keskväljaku laius 45 cm 42,7/43cm 

Keskväljaku pikkus  145,5 147/151 



 

29 

 

püüdsin leida taaskasutusest sobilikud kangad. Ülaserv on osa linasest laudlinast ja alumine 

serv vanast kangapõllest. 

Tekki võib küll põhjalikult uurida, mõõta ja püüda kududes anda oma parim, kuid see ei 

asenda kogenud kangru väikeseid nippe, millega ta probleeme lahendab. Seekord jäi minul 

mõnes kohas kogemusi väheseks, kuid ma õppisin palju ja tulevikus olen julgem ja kogenum. 
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KOKKUVÕTE 

 

Lõputöö on jätk eelmise aasta seminaritööle, kus ma uurisin Virumaal Võhma külas 

tegutsenud kangrut Mall Tombachi ja tema kaheksat autorivaipa. Käesoleva tööga jätkasin 

teema käsitlemist, püüdsin lahti mõtestada autori loomingut, mõista meistri vaipade 

tehnoloogilise teostuse eripära. Kogutud teadmistele tuginedes tutvustan tulevikus 

avalikkusele kangur Mall Tombachi loomingut ja traditsioonilise Kadrina-Haljala vaibatüübi 

kudumise tava. Lõputöö osana kudusin järgi Mall Tombachi Eesti Rahva Muuseumis 

säilitatava vaiba ERM 16306.  

Töö esimeses osas kirjeldasin 19. sajandil Virumaal kindlas piirkonnas levinud Kadrina-

Haljala vaibatüübi iseloomustavaid tunnuseid. Kadrina-Haljala vaibatüübi tekke on ERMis 

säilinud 13 ja tänu sellele on võimalik uurida piirkonnale iseloomulikku kudumistehnikat. 

Suletud kompositsiooniga naastpõimetehnikas Kadrina-Haljala vaibatüübi tekkidel on kuus 

kindlat põhireeglit, mis teevad nad stiililiselt sarnasteks, kuigi nende keskväljak võib 

väljanägemiselt erineda.  

Töö teise etapina uurisin Eesti Rahva Muuseumis vaatluse teel tekki (ERM 16306). Tekk on 

sinise ühevärvilise keskväljakuga, mida ääristab külgedelt lapiline ja otstes ühevärviline 

poort. Teda kaunistavad erinevad hammaskirjad naast-ja pindpõimetehnikas üksikmotiivid. 

Muuseum ei luba teha esemetest kontaktjooniseid, seetõttu kasutasin kudumiskava 

koostamiseks enda kogutud infot, arvutiekraanil olevat fotot ja telgedel kootud tööproove. 

Originaalteki lõngad on arvatavasti värvitud taimedega. Oma töös püüdsin välja selgitada, 

milliseid taimi võidi lõnga värvimiseks kasutada, kuid lõngad on ajas tugevalt pleekinud ja 

ilma uuringuteta ei ole võimalik järeldusi teha. Vaiba kudumisel kasutasin aniliinvärvidega 

värvitud lõngu.  

Tänapäevased materjalid on paljuski erinevad, mille tõttu tuleb arvestada muutustega 

taasloodud vaiba kudumisel. Motiive veidi muutes saavutasin igale detailile õiged 

proportsioonid. Kõik originaalteki lapid ja motiivid olid mõõtes pisut erinevad, et kududes 

saavutada mingigi korrapära, kasutasin kavandi tegemiseks keskmisi näitajaid. 
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Kolmanda etapina kudusin teki, mille eeskujuks oli Mall Tombachi poolt 19. sajandi 

keskpaigas kootud tekk (ERM 16306). Tehnika eripäraks on see, et tekk kootakse pahem pool 

peal. Motiivid tuleb kududa peegelpildis ja kududes ei ole võimalik kohe näha töö  visuaalset 

tulemust. Tekk sai tore, kuid tee selleni oli täis õppetunde. Oma kudumist analüüsides tulin 

järeldustele, et kudumiskava tuleb teha kohe alguses peegelpildis. Sel juhul näeb silm seda, 

mida kood, aga mitte seda, milline peab lõpptulemus olema. Kõikide arvutuste tegemiseks 

tuleb võtta aega. Kadrina-Haljala vaibatüübi tekid on detailirohked ja tööd tehes tuleb olla 

väga tähelepanelik. Üks motiiv algab, teine lõppeb, väiksed vead on kerged tulema. Kogu töö 

vältel tuleb olla 100% keskendunud. Iga rea kudumine on ajamahukas ja päevatöö 

ülesharutamine raske.  

Kududes sain teada, et kahte identset motiivi on üsna keeruline kududa. Mall Tombach 

elukutselise kangruna kudus arvukalt Kadrina-Haljala vaibatüübi tekke, tal oli praktilist 

kogemust, mis võimaldas tal hoolimata motiivi mõõtude erisustest kaks ühesugust laidu 

valmis kududa.  

Teki kududes oli oluline saavutada õigete proportsioonidega visuaalne tervik. Üksikdetailide 

kindlalt määratletud omavaheline kooskõla on see, mis teeb tekist Kadrina-Haljala vaibatüübi 

esindaja.  
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LISAD 

 

Lisa 1. Valimis olevad  Kadrina-Haljala vaibatüüpi kuuluvad tekid 

Lisa 1 fotod on pärit MuIS-st. 

  

ERM 15023  NAASTULINE TEKK 

  
Valmistaja: "Suureit"  Tombach, Mall 

Tegemis- või leiukoht: Palmse v. Võhma k. Nahajärve. 

Kogutud  02.07.1914. Korjamisraamatu number: 316:86, peakataloog: 8  

Kinkija/müüja - Magdalena Vademann.  

Asja kirjeldus - katkenud, rohekas villane tekk, punaste kirjadega.  (ERM Vaibakogu 2010) 
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ERM 15032  NAASTULINE TEKK 

 

Valmistatud: 1854 aastal  

Valmistaja: „peremehe ema“ 

Tegemis- või leiukoht: Sagadis? Haljala? 

Kogutud: 02.07.1914. Korjamisraamatu number: 316:108, peakataloog: 8  

Kinkija/müüja: Marie Valter, Haljala khk Salatse k Uue-Ärma t. 

Asja kirjeldus: Sinine villane tekk, madarapunaste ääre lappidega ja naastude ja kollaste 

ristjoontega. 

Mõõdud:183x120 cm, kahelaidne. (ERM Vaibakogu 2010) 
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ERM 16099  TEKK 

 

Valmistatud: ~1814    

Valmistaja: "Siniste põhjaga tekkide kuduja oli keegi Mall Tombach."  

Tegemis- või leiukoht: Palmse v. Võhma k. 

Kogutud: 14.07.1914. 

Kinkija/müüja: Kinkija/müüja - Joosep Tõuk, Palmse v. Tõugu k. Tõuguhansu p.  

Asja kirjeldus: Pruunil põhjal valkjad jooned ja tähed. Valkjas äär pääle õmmeldud kirjaga. 

Värvid täiesti luitunud. (ERM Vaibakogu 2010) 
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ERM 16178 TEKK 

 

Valmistatud:  ~ 1850  aastal  

Valmistaja:  

Tegemis- või leiukoht:  

Kogutud: 14.07.1914 

Kinkija/müüja: Olga Lepp, Kadrina kih. Palmse v. Vihasoo k. Eestvainu p. Vanus 

Asja kirjeldus: "Emaema pärandus". Sinine, punase naastuline villane tekk, kollase ja punase 

lapilise äärega. Katkenud. (ERM Vaibakogu 2010) 

 

  



 

38 

 

ERM 16192 TEKK 

 

Valmistatud: ~1829-1863 aastal  

Valmistaja: „ema-ema“ 

Tegemis- või leiukoht: Kuusalu kih. Kolga-Kõnnu v. Vihasoo k. 

Kogutud: 14.07.1914. 

Kinkija/müüja: Kinkija/müüja - Madlena Vissberg, Kadrina kih. Palmse v. Eru k. Eru-Kõrve 

p. 

Asja kirjeldus: “Potisinine ja õunapruun" Sinine villane tekk, peenikeste, hambuliste joontega. 

Äär lapiline, üsna kulunud kirjaga. (ERM Vaibakogu 2010) 

 

  



 

39 

 

ERM 16255 TEKK 

 

Valmistatud: ~1859  aastal  

Valmistaja: Tegija Mall Tombach, "tekkidekuduja". 

Tegemis- või leiukoht: Kogutud: 14.07.1914 

Kinkija/müüja: Kai Prass, Palmse v. Ilumäe k. Jüri p. 

Asja kirjeldus: Ostetud 3 rubla eest. Sinisepõhjaline, punasenaastuline ilus tekk, lapilise 

äärega. (ERM Vaibakogu 2010) 

 

 

  



 

40 

 

 ERM 16301 TEKK 

 

Valmistatud: 

Valmistaja:  

Tegemis- või leiukoht:  

Kogutud: 14.07.1914. 

Kinkija/müüja: Kai Laisaar, Kadrina kih. Palmse v. Uusküla, Haukse p. 

Asja kirjeldus: Potisinine villane sängitekk valkja kirjatud äärega. Üleni valkjate kirjadega 

kaunistatud. (ERM Vaibakogu 2010) 
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ERM 16306 PRUUTTEKK 

 

Valmistatud: 1834-1844 aastal  

Valmistaja: Mall Tombach 

Tegemis- või leiukoht: Kadrina kih. Palmse v. Võhma k. 

Kogutud: 14.07.1914 

Kinkija/müüja: Gustav Kiviberg, säälsamas, Tõnukeste-Uuetoa p. Vanus 

Asja kirjeldus: "Pruuttekk" Sinisepõhjaline, punase täheline villane tekk, punaka, 

väljaõmmeldud äärega. (ERM Vaibakogu 2010) 
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ERM 16322 PRUUTTEKK 

 

Valmistatud: ~1814 aastal  

Valmistaja: Mall Tombach 

Tegemis- või leiukoht:  

Kogutud: 14.07.1914 

Kinkija/müüja: Anna Tõuk, Palmse v. Tõugu k. Hansurahva p. 

Asja kirjeldus: "Pruuttekk". Väga katkenud ja määrdunud poolik naastuline ja jooniline 

villane tekk (musta põhjaline). (ERM Vaibakogu 2010)  
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ERM 16401 TEKK 

 

Valmistatud: 1814-1844 aastal  

Valmistaja: Mall Tombach 

Tegemis- või leiukoht: Palmse v. Võhma k. 

Kogutud: 14.07.1914. 

Kinkija/müüja: Ida Einholm, Palmse v. Uusküla, Prassi Abrami t. 

Asja kirjeldus: " Naastukiri" Ius, potisinine villane tekk kollakate naastudega ja kollaka ja 

punaselapilise kirjatud äärega. (ERM Vaibakogu 2010) 
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ERM 18012 TEKK 

 

Valmistatud: ~1855 aastal  

Valmistaja: M Kangru-Mall [Tombach?]. all Tombach 

Tegemis- või leiukoht: Kadrina kih. Palmse v. 

Kogutud: 27.04.1915. 

Kinkija/müüja: Mari Petermann, Haljala kih. Sagadi v. Lauli k. Peetri t. 

Asja kirjeldus: Pool potisinist, valkjaristilist, valkja, lapilise veerega villasest sängitekist 

"Mall Tombachi tyybust". (ERM Vaibakogu 2010) 
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ERM 18179 TEKK 

 

Valmistatud: ~1846-1856 aastal  

Valmistaja: emaema.  

Tegemis- või leiukoht: Haljala kih. Sagadi v. Lahe k. Hinriku p. 

Kogutud: 03.06.1916. 

Kinkija/müüja: Leena Janovitsch, Rakveres.   

Asja kirjeldus: "Naastulised kirjad". Huvitav villane tekk, Mall Tombachi maitses, aga 

jooneline, lapiliselt kirjatud. pool. (ERM Vaibakogu 2010) 
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ERM A 509:2408 VOODIVAIP 

 

Valmistatud: 

Valmistaja:  

Tegemis- või leiukoht:  

Kogutud: 

Kinkija/müüja: Joh. Gustavson Teppelvälja k. Kivika t. 

Asja kirjeldus: Vaiba otstes pindpõimtehnikas lapid, mis ääristatud kaaspõimtehnikas 

hambuliste kirjadega helebeežist ja välisel äärel poolkalasaba kujuliselt kollasest. Nimetatud 

lappide keskosas naastpõimtehnikas hambulised motiivid, ümbritsetud neljakandilise 

hambulise ringiga. Vaiba keskosas- tumesinisel põhjal naastpõimtehnikas motiivid. 

Mõõdud: 204 x 148. (ERM Vaibakogu 2010) 
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Lisa 2. Tabel 1. Kadrina-Haljala vaibatüübi tekkide üldandmed 

 

Number valmistusaeg /koht autor  annetaja ja koht tüüp 

ERM 

15023 

Võhma küla Tombach Magdalena 

Vademann 

Ühevärviline 

pruun põhi 

ERM 

15032 

~1854.a peremehe 

ema 

Marie Valter, Haljala 

kih. Salatse küla 

Uue-Ärma t.  

Põhi sinine, 

jaotatud ruutudeks 

ERM 

16099 

~1814.a  

 Võhma küla 

Tombach Joosep Tõuk, Palmse 

v. Tõugu k. 

Tõuguhansu p.  

Põhi pruun, 

jaotatud ruutudeks 

ERM 

16178 

~1854 emaema Olga Lepp, Kadrina 

kih. Palmse v. 

Vihasoo k. Eestvainu 

p.  

Põhi sinine 

ERM 

16192 

~1836       Kuusalu 

kih. Kolga-Kõnnu v. 

Vihasoo k. 

emaema Madlena Vissberg, 

Kadrina kih. Palmse 

v. Eru k. Eru-Kõrve 

p.  

Põhi 

peenetriibuline 

ERM 

16255 

~1859         Võhma 

k. 

M.Tombach Kai Prass, Palmse v. 

Ilumäe k. Jüri p.  

Põhi sinine 

ERM 

16301 

  Kai Laisaar, Kadrina 

kih. Palmse v. 

Uusküla, Haukse p. 

Põhi sinine 

ERM 

16306 

~1844         Võhma 

k. 

M.Tombach Gustav Kiviberg, 

Tõnukeste-Uuetoa p.  

Põhi sinine 

ERM 

16322 

~1814         Võhma 

k. 

M.Tombach Anna Tõuk, Palmse 

v. Tõugu k. 

Hansurahva p.  

Põhi 

pruunitriibuline 

ERM 

16401 

~1844         Võhma 

k. 

M.Tombach  Ida Einholm, Palmse 

v. Uusküla, Prassi 

Abrami t.  

Põhi sinine 

ERM 

18012 

~1844        Palmse M.Tombach Mari Petermann, 

Haljala kih. Sagadi v. 

Lauli k. Peetri t.  

Põhi sinine 

ruuduline 

ERM 

18179 

 

  

~1854          Sagadi 

v. Lahe k. Hinriku p. 

emaema Leena Janovitsch, 

Rakveres 

Põhi triibuline 

ERM A 

509:2408 

  Joh. Gustavson 

Teppelvälja k. Kivika 

t. 

Põhi sinine 



 

48 

 

Lisa 3. Tabel 2. Valimis olevate tekkide kirjeldavad andmed 

 

teki nr.   keskväljak  

keskväljaku 

motiiv  

keskväljaku ja 

poordi 

vaheline kiri  

servakiri  otsapoorti 

eraldav kiri   

poorti naastud  

ERM 

15023  

ühevärviline,  

samblaroheline, 

käpiline  

ketikujuline 

naastukiri  

kaldkiri  hammaskiri.  

hammaskiri, 

hambuline 

naastukiri  

poort 

ühevärviline, 

samblaroheline 

kääri-, kuuse- ja 

lillekiri  

ERM 

15032  

ühevärviline,  

tumesinine, 

jaotatud 

ruutudeks, 

käpiline  

siksakikujuline 

naastukiri  

kaldkiri  hammaskiri,  

hammaskiri  

poort lapiline. 

kääri- ja 

süstikukiri  

ERM 

16099  

ühevärviline,  

tumepruun,  

jaotatud 

ruutudeks, 

käpiline  

hambuline 

naastukiri  

kaldkiri  Hammaskiri,  

hammaskiri  

poort 

ühevärviline. 

väändid  

ERM 

16178  

ühevärviline,  

tumesinine, 

käpiline.  

siksakikujuline 

naastukiri  

kaldkiri  Hammaskiri,  

hammaskiri  

poort lapiline, 

kääri- ja 

süstikukiri  

ERM 

16192  

sini-valge-beeži 

triibuline,  

hammaskiri  

hambuline 

naastukiri  

sik-sak/punane  Hammaskiri,  

hammaskiri  

rombis kuusekiri, 

sõelakiri ja 

midagi mida ei 

tuvasta  

ERM 

16255  

ühevärviline,  

tumesinine, 

käpiline  

ketikujuline 

naastukiri  

  

kaldkiri  

hammaskiri. 

hambuline 

naastukiri, 

hammaskiri  

poort lapiline 

käärikiri 

kuusekiri  

ERM 

16301  

ühevärviline,  

tumesinine. 

sõelakiri  

  

  

    poort 

ühevärviline. 

rombis olev 

sõelamotiiv, 

vastakuti 

kolmnurgad  

ERM 

16306  

  

ühevärviline,  

tumesinine, 

käpiline  

siksakikujuline 

naastukiri  

kaldkiri  hammaskiri, 

hambuline 

naastukiri  

poort lapiline  

kääri- ja 

süstikumotiiv, 

ruudus 

süstikumotiiv  
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ERM 

16322  

tumepruuni-

beeži triibuline 

käpiline  

kaldkiri  kaldkiri  laiem 

hammaskiri,  

hammaskiri  

triibuline poort  

noolekiri  ja 

nooljas kuusekiri  

ERM 

16401  

ühevärviline,  

tumesinine, 

käpiline  

naastuline 

hammaskiri  

siksakikujuline 

naastukiri  

hammaskiri.  

hammaskiri.  

poort lapiline  

käpiline rombis  

sõel rombis  

tuletatud käpiline 

rombis  

käärikiri rombis  

ERM 

18012  

ühevärviline,  

tumesinine, 

jaotatud 

ruutudeks, leht  

 naasturida  naasturida  katke teine ots 

puudub  

hammaskiri.  

poort lapiline  

kuuse- ja 

süstikumotiiv, 

lillemotiiv, rist  

ERM 

18179  

sinise ja beeži 

triibuline,  

käpiline  

naastuline 

hammaskiri,  

kaldkiri  hammaskiri.  

hammaskiri  

poort triibuline, 

süstikukiri, 

ruudus kuusekiri 

ERM A 

509:2408  

ühevärviline,  

tumesinine. 

süstikukiri  

 naastuline 

hammaskiri  

kaldkiri  kaldkiri  

hammaskiri  

  

poort lapiline.  

ruudus süstiku- ja 

kuusekirimotiiv  
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Lisa 4. Tabel 3.Taasloodud teki materjalid 

 

materjal päritolu kogus maksumus 

linane lõim Aardla Kaubandus OÜ 759 g 19 € 

valge lõng VKA Vilma villakojas 91 g 4,85€ 

valge lõng Aardla Kaubandus OÜ 31g 0,70€ 

roheline lõng Limbažu Tīne 

villavabrikust 

64g 1,85 € 

helebeež Aardla Kaubandus OÜ 56g 2 € 

beež Limbažu Tīne 

villavabrikust 

325g 7,70 € 

roosakasbeež Limbažu Tīne 

villavabrikust 

275g 5€ 

punane Wool & Yarn OÜ 105g 4,40 € 

sinine Aardla Kaubandus OÜ 900g 22 € 

 Kokku: 1853 g 70 € 

 

Lisa 5. Tabel 4.Taasloodud teki kudumiseks kulunud aja arvutused 

 

tegevus aeg 

Töö muuseumis 9 h 

Lõngade ettevalmistus 24h 

Käärimine, rakendamine  6 h 

kudumine 220h 

 viimistlus 10 h 

                                                                    Kokku: 269h 
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Lisa 6. Fotod minu kootud vaibast 

 

Foto: Sandra  Urvak 
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Lisa 7. Fotod tööproovist 

 

     

Tööproovid soaga 40 ja soaga 34. 

 

 Tööproov suga 34, originaalmotiiv ja muudetud motiiv 

 

Tööproov  suga 34, muudetud motiivid 
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Lisa 8. Originaalteki joonised, üldmõõdud, lappide mõõdud, motiividemõõdud ja  asetus 
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SUMMARY 

 

Thesis “Kadrina-Haljala carpet-type and re-weaving Mall Tombach’s authorial carpet ERM 

16306” is the sequel to last year’s research paper, where I studied weaver Mall Tombach 

(1799-1872) and eight authorial carpets weaved by her. In this thesis, I will continue to 

address the topic and try to explain technological specialties of the carpets from Kadrina-

Haljala carpet type. As part of my thesis, I re-weaved Mall Tombach’s carpet (ERM 16306) 

which is stored in Estonian National Museum  

  

In the first part of the thesis, I describe the characteristics of Kadrina-Haljala carpet type. At 

Estonian National Museum, there have been preserved 13 blankets that are in Kadrina-Haljala 

carpet type and they make it possible to study the region's typical weaving technique. With a 

closed composition weft float brocading Kadrina-Haljala carpet type blankets have six main 

rules that make them all similar stylistically, even though the appearance of their middle 

square might differ. 

 

As the second stage of the work, I studied the blanket (ERM 16306) at Estonian National 

Museum. Blanket has a blue monochrome middle square, which is bordered by edge that is 

patchy on the sides and monochrome on the ends. It is embellished with different types of 

denting, single motifs in weft float brocading and single-interlocking wefts. By observation, I 

gathered the necessary data for weaving: the dimensions of the blanket, the arrangement of 

the motifs, the size of the reed, the thickness of the thread, the tones of the yarn, etc. 

 

Next, I experimented with the materials. It turned out that with modern materials, I cannot get 

one-on-one results. Kadrina-Haljala carpet type is a visual whole with defined proportions. 

Every small change in the material or in the height of the motif can affect the final result. 

However, with small changes, it is possible to achieve the similarity with the original. 

 

The design process of the blanket was complicated by the fact that all the cloths and motifs of 

the original blanket were slightly different in terms of measurement, so I used average 

indicators in order to make the design.  
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Weaving the blanket helped me to understand the importance of the composition of the carpet 

type and the role played by the proportions of the individual motifs. Weaving showed me my 

weaknesses and taught me how to deal with them in the future. The acquired knowledge helps 

me to introduce the work of the Mall Tombach to the general public and thus to keep alive the 

traditional practice of weaving. 
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