
Saame tuttavaks: 
Barbora

Tere, loodusearmastajad!

Olen väga rõõmus, et minu raamatut käes hoiate, 
ega jõua ära oodata, et saaksime aasta otsa koos 
meisterdada. Juba maast madalast korilane, avastan 
jopetaskutest tihtipeale tammetõrusid, kastanimune, 
sulgi ja muud sellist. Need tööle minnes või koduteelt 
leitud väikesed rõõmuallikad teevad päeva ikka ja alati 
rõõmsamaks.
 Ma olen pärit Tšehhi Vabariigist, kuid 2014. aastal 
kolisin Norrasse. Kuna elus tuli ette raskeid aegu, sai 
loomingulisusest ülimalt vajalik pääsetee. Eelarve oli 
napp, sestap hakkasin loomematerjali otsima õuest ja 
nii avanes mu ees terve uus maailm. Ühtäkki polnudki 
tegu enam üksnes korilusega – loodusest leitud aarded 
muutusid millekski märksa enamaks.
 Nüüd ei oskaks ma loomingulist elu ilma looduseta 
ettegi kujutada. Iga aastaaeg pakub põnevaid materjale, 
värvitoone ja tekstuure, seda nii fotode kui ka sisustuse 
tarbeks. Eriti meeldib mulle loodusmaterjalidest 
loomise ja kaunistamise juures see, et looduslikke 

vahendeid leidub pea kõikjal ja igaüks saab neid 
endale lubada. Pole vahet, kas elate linnas või maal, 
ikka leidub kusagil mõni maalapike, mida uurides leiab 
looduslikke aardeid. Pooldan kogu südamest kestlikku 
eluviisi, ja looduslikele materjalidele võimalikult paljude 
kasutusvõimaluste nuputamine on samuti üks viis meie 
planeedi heale käekäigule teadlikult kaasa aidata.
 Palun vaid seda, et materjalijahile asudes suhtuksite 
loodusesse austusega. Kehtib kõigest kolm lihtsat 
reeglit: kui materjal on niisama maas, võta niipalju, kui 
tahad. Kui materjal on elus, võta niipalju, kui vajad. Kui 
materjal on kellegi teise aias – ära mitte mõtlegi sealt 
midagi võtta!
 Loodan südamest, et teil kõigil tuleb vahva aasta, et 
teil on võimalik iga aastaaega küllastumuseni nautida ja 
looduses toimuvaid muutusi tähele panna ning tunda 
iga päev rõõmu neist pisikestest kingitustest, mida 
temalt saame!
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Loodusliku trüki-mustriga paber

Pruun jõupaber on juba aastaid mu suur lemmik, kui kingituste 
pakkimiseks läheb. Aga igal aastal kaunistan seda veidi teisiti, et 
oleks isikupärasem. Sedapuhku valisin ilutempliteks looduslikud 
materjalid – ja jäin tulemusega väga rahule. Tõrumütsikestega 
vajutasin ringe, tõrudega täppe ja kuuseoksakestega 
okkamustrit.

Ja kõik ongi just nii lihtne, nagu esmapilgul tundub: kasta valitud 
ese lihtsalt värviseks ja tembelda sellega jõupaberit, olgu siis 
korrapäraselt või suvalise mustripaigutusega. Et paber oleks 
sile ja püsiks tembeldamise ajal korralikult paigal, võiks sellele 
vajutiseks midagi sobivat peale asetada või siis maalriteibiga, mis 
paberit ei riku, laua külge teipida. 

nädal1
LASTELE 

VAHVA

TÖÖVAHENDID JA MATERJALID 

•  jõupaber
• tammetõrud
•  kuuseoksad
•  maalriteip või paberivajutised
•  pael või nöör
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Oksatrükiga savikettad
See lihtne käsitöövõte annab ühe paljudest võimalustest loodust 

veidi kauem enda juures hoida. Kui põhimeetod omandatud, saad 

luua mitmesuguseid saviesemeid alates väikestest riputistest ning 

lõpetades lauakaunistuste ja klaasialustega.

TÖÖVAHENDID JA MATERJALID

•  isekõvastuv voolimissavi
•  tainarull
•  piparkoogivorm, väike klaas 
või ümmargune purgikaas

• taimeoksakesed või lehed
•  hambaork (soovi korral)
•  peen liivapaber
•  jäme õmblusniit (soovi korral)

1 Rulli savi lahti nagu piparkoogi-
tainas. Mida suuremaid kettaid 
soovid, seda paksemaks tuleks 
savileht jätta, et kettad ei murduks. 
Kõigepealt sõtku savi vähese veega 
kenasti ühtlaseks. Lõika lahtirullitud 
savist kas piparkoogivormi, väikese 
klaasi või ümmarguse purgikaanega 
välja kettad. Mina valisin ketaste 
läbimõõduks ligikaudu 7 cm.

2 Vali ilusa kujuga taimeoksakesi, 
mille suurus vastab ligikaudu 
saviketaste läbimõõdule. Savisse 
trükkimiseks sobivad kõige 
paremini sellised oksakesed, millel 
on vahva tekstuur, kuju ja muster. 
Suru taimeoksake või leht õrnalt 
sõrmedega vastu saviketast või rulli 
tainarulliga kergelt üle. Eemalda 
oksake ettevaatlikult savikettalt.

3 Et ketast saaks üles riputada, 
torka ketta ülemise ja alumise serva 
sisse hambaorgiga auguke, nii 
nagu pildilt näha, ja lase siis savil 
kuivada. Voolimissavi kõvastub 
tavaliselt ööpäeva ehk 24 tunniga 
ning mina soovitan savikettad 
12 tunni möödudes ümber pöörata, 
siis ei tõmbu kettad liiga kõveraks. 
Täiesti kuivanud saviketta servad 
võib peene liivapaberiga siledamaks 
lihvida. Seejärel saab kettad jämeda 
õmblusniidiga omavahel kokku köita.

nädal20
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Mulle meeldib väga nende saviketaste 
ebakorrapärasus. Kui kasutad tekstuuri 
savisse trükkimiseks tainarulli, muljud 
algul täiuslikult ümmargused kettad 
veidi laperguseks, millest on kohe 
näha, et need on oma käega tehtud ja 
seega ainukordsed; looduseski on kõik 
kordumatu ja omanäoline. Pildistamiseks 
riputasin ma oma savikettad üles keset 
loodust, muidu aga ripub nendest 
tehtud kaunistus mu köögiakna juures 
päikese käes, kus valgus tõstab tekstuuri 
ja kuju eriti hästi esile ning loob 
imeilusaid varje.
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Munakoortest külvitopsid

Mune süüakse hommikueineks sageli, niisiis võimaldab see 
tööjuhend munakoori vahvalt taaskasutada, nii et neist saavad 
tillukesed külvitopsid, mis peaksid paar nädalat vastu pidama. 
Võib külvata vähenõudlikke taimi, näiteks murulaugu- või 
allikkersiseemneid, mis idanevad megakiiresti ja tõusmed 
kõlbavad juba mõne päeva pärast süüa. Söömise asemel võib 
lasta taimedel veidi kasvada ja need siis koos munakoorega 
peenrale istutada – koor on siis mullale nagu toitaineallikas ja 
annab loodusele omalt poolt midagi vastu.

nädal21
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TÖÖVAHENDID JA MATERJALID

•  tühjad munakoored
•  murulaugu- või allikkersi-
seemned

•  papist munarest

LASTELE 
VAHVA
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Sõnajalatrükk
Sõnajalad on maagilised taimed. Vohavad seal, kus ükski teine taim 

kasvada ei soovi, ja teevad näo, nagu asuksid seal juba miljoneid 

aastaid. Ometi pole nendega kerge töötada, sest kohe peale 

noppimist kipuvad sõnajalalehed keerdu tõmbuma – ent asi on 

vaeva väärt, sest sõnajalalehe jäljend on nii ilus.

TÖÖVAHENDID JA MATERJALID

•  sõnajalaleht
•  raamat, mille vahel sõnajalalehti 
sirgena hoida (soovi korral)

•  ilus paber või papp
•  must tušš või värv
•  pintsel
•  peene otsaga must marker 

(soovi korral)

1 Mul on selline väike nipp, et võtan 
metsa minnes kaasa raamatu, mille 
vahele saan nopitud sõnajalalehe 
sirgenema panna. Trükitud jäljendi 
jaoks võta sõnajalalehest veidi 
suurem tükk paberit või pappi. Ülearu 
struktuurset paberit ma kasutada ei 
soovita, sest jäljend ei kinnitu sellele 
küllalt kindlalt.

2 Värvaine, millega sõnajalaleht üle 
võõbata, peaks olema üsna suure 
veesisaldusega. Soovitan tušši, 
veega lahjendatud akrüülvärvi või 
vesivärvi. Värvi sõnajalaleht ühelt 
poolt hoolikalt üle, keera ringi ja suru 
värvine pool vastu paberit või pappi. 
Vajuta leht sõrmedega korralikult üle, 
et sellest jääks terviklik jäljend.

3 Ühe ja sama sõnajalalehega saab 
teha paar-kolm jäljendit. Esimene 
jäljend on väga tihe, teine märksa 
kahvatum, aga ikkagi ilus. Nii või 
teisiti ei ole taimetrükk veatu – tegu 
on ikkagi loodusega – ning iga taim 
on unikaalne, seega ei tasu „vigaste” 
jäljendite pärast liigselt muretseda. 
Detailide lisamise mõttes võib võtta 
peene otsaga musta markeri ning 
kontuurid või mis tahes puuduvad 
osad juurde joonistada.

nädal22
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Sõnajalatrükis pildid sobivad kenasti nii seinaehteks – võid 
need ära raamida või lihtsalt teibiga seinale kinnitada – kui ka 
õnnitluskaardiks. Proovi julgelt ka erinevaid värve ja alus-
pabereid.


