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Lugejale
Tänapäeva mastaapsed märksõnad „taaskasutus“, 

„ringmajandus” ja „materjalide ümbertöötamine” 

on minu jaoks alati olemas olnud – praktiliselt ja 

elu loomuliku osana. 

Umbes viie-kuueaastaselt lunisin rätsepast tädi 

Juta käest kangatükke, millest nukkudele riideid 

teha. Tema õmblustöödest üle jäänud palakestest 

sai mu „titt” kleidi, seelikud, pluusi ja ilma 

varrukateta mantli. Varrukaid ma teha ei osanud, 

need tuli mängu käigus rõivatükile külge mõelda.

Oma esimesed „kuluvad” õmblesin endale ise 

seitsmeteistkümneselt. Olin nende kes teab mitme 

tuttava kaudu meremeeste käest hingehinnaga 

ostetud kangast õmmeldud avarate säärtega 

pükstega ülimalt rahul. Vaskneete taskunurkadesse 

polnud kuskilt võtta, kuid see polnudki oluline. 

Tähtis oli, et riie oli õige ja kulus nagu vaja. Kandsin 

oma „banaanid” (nagu neid tol ajal kutsuti) 

ribadeks. Kui püksid enam koos ei seisnud, sai neist 

inseneridiplomit vääriva materjali ümberarvestuse 

ja täppisõmblemise tulemusena seelik. 

Üheksakümnendate alguses õmblesin oma 

tütardele Soome tuttavalt saadud suurest 

punasekirjust vateeritud voodikattest mantlid. Mis 

uhked palitud need olid ajal, kui poodides haigutas 

tühjus! Ja kui tore oli neid aastaid hiljem kohata 

suguvõsa nooremate seljas.

Need kolm näidet on vaid mõned lood minu 

isiklikust jäägikasutuse, ringmajanduse ja 

taaskasutuse pagasist. 

Õnneks on möödas ajad, mil materjali puuduse 

tõttu tuli s…st saia teha. See oli kohati väga 

frustreeriv ja tulemus ei pruukinud üldse ootustele 

vastata. Mis ime siis, et lahedamate aegade 

saabudes hakkasime üha rohkem valmis asju 

ostma. Ka mina, ja palju rohkem kui vaja. 

Nüüd on aga käes ajad, kui on võimalik teha 

vastutustundlikke ja teadlikke valikuid ning 

kasutada uue loomiseks juba olemasolevat 

materjali. Kui ilusa mustriga kardin, pehme 

vannilina või muidu tugevad, kuid põlvist nõrgaks 

jäänud teksad ei ole enam vajalikud oma algsel 

otstarbel, saab neist teha midagi sootuks muud. 

Midagi erilist, ilusat ja kestvat. 

Taaskasutus ja isetegemine on aeglased, energiat, 

oskusi ja tähelepanu nõudvad ettevõtmised. Kuid 

lõpuks on vana hea materjali baasile lisatud nii 

palju väärtust, et ese on hinnalisem kui ükski 

hinnalipik väljendada suudaks, ja üdini oma. See 

pole mingi kiirelt-tulnud-kiirelt-läinud asi, vaid ese, 

mille oleme ise enda jaoks väärtuslikuks teinud. Ja 

sealjuures ka natuke maailma päästnud.
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Triibud ja Tu..rgi saun
Hamamis ehk Türgi saunas nägin esimest korda 

rätikuriita, mis ulatus maast laeni. Puuvillaseid 

narmastega rätikud, mida tuntakse nii hamami-

rätikutena kui peshtemal’idena, olid kõvaks rulliks 

keeratud ja seina äärde riita laotud otsekui 

ahjupuud meie maal enne talve. Peale pikka 

saunaprotseduuri mõistsin, et rätikuid lähebki palju 

vaja, sest enne kui saunaline aurutatud-kooritud-

pestud-masseeritud saab, on kulunud õige mitu 

rätikut. Huvitav, mitu miljonit peshtemal’i on Türgi 

sauna rohkem kui 600-aastase ajaloo jooksul 

kasutusel olnud? 

Tollest esimesest hamamist ostsin oma esimese 

triibulise rätiku. Olen seda kasutanud reisirätikuna, 

aga ka sallina, rannaseelikuna, linikuna, 

pildistamise taustana ja lisakardinana akna ees, kui 

varasuve kõrge hommikupäike magada ei lase. 

Hamami-rätikud on traditsiooniliselt kootud 

telgedel labases koes, materjaliks kohalik puuvill 

ning mustriks on tavaliselt kitsamad või laiemad 

triibud. Mõlemas otsas on lõimelõngad narmasteks 

keerutatud. 

Rätikute kvaliteedi skaala ulatub piltlikult öeldes 

Fiatist Ferrarini. Odavama otsa rätikud on sageli 

koredad ja hõredad, teise, kallima otsa omad aga 

parimast kammpuuvillast imepehmed, siidina keha 

hellitavad. 

Minu esimene triibuline rätik on keskmisest klassist 

ja igati aus tarbeese, mis ümber tegemisele ei 

kuulu. 

Teise ringi poodidest leidsin aga ootamatult just 

paar kvaliteetsemat peshtemal’i ja ostsin need 

mõne euro eest ära. Nii hea materjal juba iga päev 

sülle ei kuku!

Ühest sai mõnus pontšo, teisest nööriga kotiks 

kokku tõmmatav jalamatt. 

Jäägid läksid koos froteerätikute tükkidega 

seebitaskuteks ja puhastuspadjakesteks.



 67

Kergest ja pehmest, suurepäraselt vett imavast ja kiiresti kuivavast hamami-rätikust sai 

narmastega pontšo.
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Rannas, spaas või ujulas on isiklik JALAMATT, 

millele astuda ja mida saab koos märgade riietega 

kotiks kokku tõmmata, ülimalt praktiline.



KUIDA S  TEHA  JA 
MIDA  ON L ISAKS  VAJA? 

PONTŠO jaoks on rätik esmalt üht- ja siis 

teistpidi pooleks murtud ning kaeluse jaoks 

ava sisse lõigatud (vaata pilti). Lõikeserva võib 

kantida või lihtsalt tagasi pöörata ja pealt laiema 

kaunistusõmblusega läbi õmmelda. Küljed on kokku 

õmmeldud servast 5–7 cm kaugusel ja alt üles 

25–30 cm kauguseni õlajoonest. Kaelusest välja 

lõigatud tükist on õmmeldud tripp ja kinnitatud 

taha kaeluse serva külge. 

KOTIKS kokku tõmmatava jalamati jaoks on 

rätikust esmalt lõigatud kaks 10 cm laiust riba nööri 

kanaliteks. Ülejäänud osa on kahekordseks kokku 

murtud ja sellest võimalikult suur riskülik välja 

lõigatud. Ristküliku nurgad on kaarjaks lõigatud. 

Pooleks murtud ribad on kinnitatud ühe matipoole 

äärele nii, et ovaali lühematel külgedel jääks 

kanalite vahele võrdne kaugus. Edasi on matipooled 

ühendatud, töö õiget pidi pööratud ja õmblus pealt 

maha tepitud. Kanalitest läbi aetud puuvillase nööri 

otsad on peidetud väikese kangast kala sisse. 

Lisaks kangale läheb vaja nööri.
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T-sa.. rk ja triiksa.. rk
Küsisin kord ühe üheksa-aastase poisi käest, mis 

vahe on T-särgil ja triiksärgil.

Vastus oli: ühel on riik ja teisel ei ole. Ülejäänud olla 

sama.

Kui kirjapildist kaugemale vaadata, siis päris sama 

siiski ei ole, kuigi ühist on neil kahel särgitüübil 

rohkem, kui esialgu arvata võiks. 

Mõlemad on välja kasvanud aluspesust ega ole oma 

põhiolemuselt palju muutunud. 

Triiksärk on vanem. Tänase triiksärgiga sarnast 

särki, mille pihaosale olid lisatud varrukad ja kaelus, 

kanti alussärgina juba 17. sajandil. Tollal ei sobinud 

muidugi pesu avalikult demonstreerida ning kuue 

alt võisid näha jääda vaid mansetid ja krae. Mida 

enam särgi peal kantavad rõivakihid vähenesid, 

seda olulisemaks muutus särgi välimus. Määravaks 

said lõige, materjal, detailid ja õmbluse kvaliteet. 

Kes tundis disaini keelt, oskas „lugeda” ka triiksärke 

ning mõistis, millist ühiskondlikku positsiooni või 

võimu särgi kandja omas ning milline oli tema 

varanduslik seis. Täna on see peaaegu kadunud 

kunst ja tärgeldatud krae ning topeltmansettidega 

triiksärk ei ütle meie vaba riietumise ajastul enam 

suurt midagi. 

T-särgi esivanemaks on 1800ndatel New Yorgis 

turule toodud üheosaline aluspesu, kombinesooni 

meenutav union suit. Kui see suurema mugavuse 

huvides kaheks lõigati, sai ülemisest poolest 

juba üsna tänase T-särgi moodi ese. 1913. aastal 

võttis USA T-särgi kasutusele laevastikus vormi 

all kantava alussärgina. See võimaldas vabal ajal, 

aga ka paljude mereväelase elu juurde kuuluvate 

rutiinsete tööde juures mundri kõrvale heita. 

Peagi muutus mugav ja lihtsalt hooldatav T-särk 

populaarseks ka armee teistes üksustes. Pärast 

sõja lõppu sai T-särgist tavaline töörõivas eeskätt 

füüsilist tööd tegevate meeste seas ja juba 1920. 

aastatel jõudis T-särk väljendina ka ameerika 

inglise keele Merriem-Websteri sõnastikku. 

T-särgi plahvatuslik populaarsus sai alguse 

filmimaailmast ja selle staaridest. Marlon Brando, 

James Dean ja John Wayne kandsid 1950ndatel 

linastunud filmides T-särke ja nägid neis välja nii 

mehised, seksikad ja ohtlikud, et osa publikust oli 

sügavalt šokeeritud. Teine, võlutud osa võttis aga 

T-särgi omaks. 1960ndatel oli T-särk veel eeskätt 

mässumeelsete noorte meeste rõivas. 1970ndate 

hipi- ja rahuliikumine tõi särkidele sõnumid, T-särk 

muutus meelsuse väljendamise vahendiks ning 

kinnistus lõplikult unisex rõivana. 1980ndad tõid 

T-särgi kõrgmoe lavadele ja koos teksapükstega 

said neist seni ikka veel veidi kahtlase mainega 

esemeist parketikõlblikud rõivad. 
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Täna on T-särk levinud üle maailma 

ning teksapükste kõrval enim 

toodetud ja kasutatud rõivaese. 

Üheksa-aastasel poisil oli tuline õigus, 

kui ta ütles, et T-särgil pole riiki. 

Kuna aastas toodetakse hinnanguliselt 

üle 6 miljardi T-särgi, ei mahukski 

need riiki ära. 

Õigupoolest on T-särkidel raskusi 

kogu maailma ära mahtumisega ja 

need moodustavad märkimisväärse 

osa tekstiiliprügist. 

T-särk on lihtne ese, kuid temast 

kodus millegi uue loomine pole sugugi 

niisama lihtne. Kuna tegu on üsna 

õhukesest kangast esemega, pole 

palju kantud särgil enamasti muud 

võimalust kui saada tolmulapiks või 

kaltsuvaibaks. Või venivaks kotiks, 

nagu juhtus mu abikaasa väga väsinud 

T-särgiga.

Triiksärgil on taaskasutuse mõttes 

rohkem pakkuda. Triiksärkide kangas 

on enamasti kvaliteetne, õhuke ja 

tugev, värvikindel ja vähe kortsuv ning 

särgi suuremad osad (selg, hõlmad ja 

varrukad) on piisavalt suured lapitööks 

või mõneks väiksemaks projektiks. 

Lisaks krae, mansetid ja taskud. 

Ja nööbid, need ikka ka! 
VÄRVITUD T-SÄRK

Kui T-särk on mugav ja terve, tasub see uueks luua eeskätt 

iseendana ehk T-särgina. Pisut riidevärvi ja – voilà! 

Ühevärvilisest, paari tõrksa plekiga särgist on saanud rõõmsalt 

kirju. Ning plekid? Oh, need on nüüd osa mustrist!
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NARMASTEGA T-SÄRGI KOTID

Õhukesi, erksaid ja poolenisti sünteetilisi T-särke ei 

tahtnud Humana 50 sendi päevalgi keegi. 

Lõbusateks narmastega kottideks olid nad aga just 

õiged.




