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Saateks
Kui Sind, hea lugeja, on kasvõi väike käsitööpisik nakatanud ise teha
tahtmisega, soovitan oma inimestele kingitused ise valmistada.
Sest isetehtud kingitus on ainulaadne ja kordumatu ning sisaldab
komponente, mida poest osta ei saa.
Selles on kõige väärtuslikum, mida teisele inimesele võimalik anda –
aeg ja pühendumine. Ka kõige väiksem ja kiirelt valmiv kingitus nõuab
oma aja ja energia, suurtest ja töömahukatest rääkimata.
Selles on ideede loov energia ja mõtete realiseerumine. On kohalolek
ja koos olemine, arvestamine ja lugupidamine. Oma kätega kingituse
valmistamine on lausa maagiline tegevus, mille käigus saab pistete
vahele peita sõnadeta soovid, silmuste sekka talletada käte puudutuse ja
südame soojuse. Kuhu täpselt, pole teistel tarvis teadagi – küllap kingi
saaja need üles leiab ja ära tunneb.
Ei tasu karta, et oskusi ei jagu või teadmisi napib. Võta käesolevast
raamatust ideed, kasuta neid, arenda, muuda ja loo!

Palju kinkimise ja kingi saamise rõõmu!
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Langeb lund...
Esimene lumesadu on kui kingitus.
Õrna ja heledalt säravana toob iga
väike helbeke endaga killukese
valgust ja helgust.
Ei maksa muretseda, et õues
lumi sulab ja taas on maa
must. Isetehtud helbed aitavad
lumevalguse helgust endas hoida,
sellega kodu kaunistada ja seda
edasigi kinkida.

Peenest niidist
heegeldatud helbed on
pea sama õrnad kui
nood, mis õues hõljuvad.
Riputa mõned akna ette,
teised suure oksa külge
ja kolmas jagu kinnita
patjadele. Kes veel julgeks
väita, et sel talvel lund
ei ole!?
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HEEGELDATUD HELBED. Vaja läheb peenikest
heegelniiti ja vastavas suuruses heegelnõela.
Viimistlemiseks PVA-liimi või kartulitärklist.
Heegelda (tingmärke vt lk 191) helbed
skeemide järgi valmis ja peida lõngaotsad.
Lahjenda PVA-liim veega pooleks, kasta
motiivid lahusesse ja venita alusele kuivama.
Kui kasutad tärklist, keeda kliister 1 liitrist
veest ja 3 supilusikatäiest tärklisest ja lase
jahtuda. Pane motiivid kliistrisse ja lase
seista u 5 minutit, et kliister lõngakiududesse
imbuks. Pigista üleliigne kliister välja ja venita
motiivid alusele kuivama. Pressi kuivanud
motiivid läbi niiske puuvillase lapi.
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AKNAKAUNISTUS. Võta neli
sirgemat oksa või pulka
(nt lilletoed), värvi üle ning
peale kuivamist seo kokku nii,
et moodustub romb. Kinnita
heegeldatud lumehelbed
rombi keskele, külgedele ja
alumise tipu külge. Ülemisse
tippu kinnita nöör kaunistuse
ülesriputamiseks.
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Lumehelbeid on lihtne
ja lõbus meisterdada
WC-paberirullide
südamikest. Materjal on
käes peaaegu tasuta ja pole
mingeid kindlaid reegleid,
kuidas helbeid kokku
voltida. Võib teha lihtsaid
tähekesi või keerulisemaid
kellukesi. Võib võtta ette
rahvuslikud mustrid ja
panna kokku rõngasriste
ning kaheksakandu.
Kokku liimitud, värvitud
ja lakitud motiivid on
kõik ühtmoodi armsad ja
koduselt karused-karvased.
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WC-PABERIRULLIDE SÜDAMIKEST LUMEHELBED.
Vaja läheb WC-paberirullide südamikke, valget
akrüül-, guašš- või kriitvärvi, liimi, nööri,
kunstlund, särapulbrit, juukselakki, kaunistuseks
pärleid, ilukivikesi jms.
Suru rullisüdamikud lapikuks ja lõika 1 cm
laiused ribad. Võta näidistest eeskuju ja voldi
ribadest sõõre, kolmnurki, ruute, siksakke jne
ning liimi need kujunditeks kokku. Värvi üle
ja lase kuivada. Kata servad liimiga ja vajuta
kunstlumepulbri sisse, lisa liimi külgedele ja
puista peale särapulbrit. Raputa üleliigne pulber
maha, lase tööl kuivada ning kinnituseks pihusta
üle juukselakiga. Liimi külge pärlid ja ilukivid ning
kinnita riputusnöörid.
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Aegade jooksul on Haapsalu kandis pitsidesse kootud kõikvõimalikke ilmastikunähtusi,
sealhulgas lumesadu ja tuisk. Kas valida küünlaümbrise kudumiseks tihedam lumesajukiri
või siksakilisi tuisuvaale meenutav tuisukiri? Parem juba mõlemad!
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PITSKOES KÜÜNLAÜMBRISED. Vaja läheb peenikest valget lõnga ja
sobivas suuruses lühikesi ringvardaid (või pikemaid sukavardaid),
heegelnõela ning sirge seinaga klaasanumat.
Vali välja muster ja tee tööproov (tingmärke vt lk 191). Arvuta
välja oma klaasanumale paraja ümbrise saamiseks vajalik silmuste
arv. Loo silmused üles ja koo ringselt esimesed 3–4 rida ripskoes,
seejärel vastavalt mustriskeemile, kuni soovitud kõrgus on käes.
Koo silmused maha või heegelda pitsiline lõpurida järgmiselt:

1) Heegelda kaks silmust kokku
ja libista need vardalt maha.
Heegelda kaks ahelsilmust,
lumesajukiri

seejärel heegelda jälle vardalt kaks
silmust kokku, kaks ahelsilmust
jne. Jätka, kuni kõik silmused on
maha heegeldatud. Heegelda
rida kinnissilmustega üle. Nii on
lõpetatud lumesajumustriline
küünlaümbris.
2) Heegelda kaks silmust kokku
ja libista need vardalt maha.
Heegelda viis ahelsilmust ja
heegelda ühekordne sammas
silmuste kokkuvõtmise kohale.
Heegelda jälle kaks silmust kokku,
viiest silmusest kett ja sammas.
Jätka, kuni kõik silmused on maha
heegeldatud. Nii on lõpetatud

tuisukiri

tuisukirjaline ümbris.
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Kuused ja
kaardid
Kui talvemeeleolu
on esimeste
lumehelvestega
loodud, võib juba
kuuse ka tuppa tuua.
Sellise minimalistliku
ja loodust säästva
versiooni, mille järgi
pole tarvis metsa minna
ja mis ei aja okkaid.
Lõhna küll pole, kuid
selle eest saab nii
mõnigi kasutult seisev
vana trükis uue ilusa
elu.
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PABERIST KUUSK. Vaja läheb
vähemalt 100 lk paksust
liimköitega ajakirja või vana
raamatut, liimi, traati ja
puidust või paberist tähekest.
Eemalda ajakirjal või
raamatul kaaned. Voldi
lehed ükshaaval kokku nii:
murra esmalt lehe ülaserv
vastu raamatu keskjoont,
seejärel sama leht veel
kord murdejoonega vastu
keskjoont. Alla tekib üle lehe
serva ulatuv kolmnurk –
murra see tagasi ja pista
kokkuvolditud osa vahele. Kui
kõik lehed on volditud, pööra
kuusk ümber oma telje lahti
ja liimi esimene ning viimane
leht omavahel kokku. Kinnita
tippu täheke.
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Kunagi tõi postiljon
pühadeks sületäie
kaarte. Nüüd on ise
tehtud, oma käega
kirjutatud soovidega
kaart haruldane
kingitus. See
kannab endas kõige
väärtuslikumat, mida
on võimalik kinkida –
aega.
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Kaardile kinnitatud kuuseke toob koju,
autosse või kontorisse imelise jõululõhna.
Ei mingit keemiat, puhas loorber ja nelk,
pipar ja kaneel!

LÕHNAKUUSEGA KAART. Vaja läheb
omavahel sobivates toonides paksemaid
pabereid, kohvifiltrit või hõredakoelise
(nt tüll, kardinapits) kanga tükki,
kaneelikoort, erinevaid vürtse (pipart,
nelki, vürtsiterasid), peenikest nööri,
pärleid, liimi.

Lõika kangast või filtrist 2 kolmnurka (või märgi kolmnurga
piirjooned filtrile ja lõika kuusk välja pärast õmblemist

Tee valmis kaardi alus. Kuuse jala

(vaata pilti!), õmble servad käsitsi või masinaga kokku. Liimi

kinnihoidmiseks liimi kaardi alumisele osale

kuuse peale kaneelipulgast jalg nagu filtrist kuuse puhul või

paberist põõn, mis on kaardi pinnast nii

allääres servade vahele nagu tüllist kuuse puhul. Täida kuusk

palju kõrgemal, et väikese sõrme ots vahele

enne servade lõplikku sulgemist vürtsidega. Lisa kuuse tippu

mahub.

riputusaas, kaunista ja aseta alusele.

talv | 27

Kaarditegu on täppistöö ja kui see kord juba ette võtta, tasub saajat pisut rohkem üllatada
kui ainult sõnade ja soovidega. Lisaväärtusega kaardilt saab mõne osa, näiteks kuuseehte või
inglitiibade vaniku lahti võtta ja seda kaunistusena kasutada. Sõnum, mis kaardil kirjas, kandub
seeläbi otsekui ruumi laiali ega jää vaid paberile peitu.
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INGLIKAARDID, KUUSEEHETEGA KAARDID.
Vaja läheb omavahel sobivates toonides paksemaid
pabereid, nööpe, paela, jämedamat terava otsaga
nõela, traati, hõbedast markerit, tange.
Tee valmis kaardialused. Küünlaga kaardi puhul
joonista enne kokkuliimimist markeriga küünal, tee
küünla külgedele augud ja seo ümber küünla pael.
Tiivavanikuga kaardi puhul õmble nööbid kaardi
servadesse.
Tee paberist tiibade šabloonid – üksikult
kasutamiseks suuremad, hulgakesi kasutamiseks
väiksemad.
Lõika mitme tiivapaariga kaardi jaoks eri
struktuuriga paberitest välja 7–9 tiivapaari ja torka
neile keskele nõelaga 2 auku. Aja u 50 cm pikkune
jupp paela nõela taha, lüki tiivad paelale ja kinnita
saadud vanik nööpide külge.

Üksiku tiivapaari jaoks lõika 2 ühesuurust
detaili, aseta need üksteise peale. Aja traat
esmalt läbi nööbiaukude, seejärel läbi tiivapaari
ülaosa ja keeruta tiibade tagumisel poolel
traadiotsad kokku. Lõika ülearune traat 2 cm
kaugusel tiibadest ära. Painuta traadiots
allapoole ja torka kaardil paela vahele.
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..
Pa.. rjad ja
pakapikud
Jõulupärg uksel on kingitus
omadele. See muudab iga
pereliikme iga saabumise veelgi
rõõmsamaks ja toredamaks,
hüüdes juba kaugelt: tere
tulemast koju!
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