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SISSEJUHATUS
Teostan oma magistritöös idee, mille inspiratsioon on seotud 2014. aasta augustikuuga, kui
elasin nädal aega Prantsusmaal Saint-Martin-sur-Lavezon vallas, mis asub Ardèche'i
departemangus Rhóne-Alpes piirkonnas. Nüüd, aastaid hiljem, on mul meeles see hetk, kui
jalutasin ümbritsetuna lavendlipõldudest. Lavendlikorje oli juba toimunud ja alles olid veel
hajutatult palju õitsvaid lavendleid. Jäljed inimtegevusest olid, aga mitte kedagi ei elanud
ümberringi. Vaatepilt, mis mulle nendel suvepäevadel avanes, osutus tähenduslikuks just
sellega kaasnevate hetke mõtetega seoses. Selle hetkega seotud mõtted arenesid nüüd minu
magistritöö looks.
Magistritöö kannab ideed ja mõtteid sellest, et intellekt on püsiv ning füüsiline kaduv. Antud
aspekti seostan enda magistritöö ideega „Eemaldumine inimesest”, mis minu jaoks tähendab
eemaldumist füüsilisest, eemaldumist viiest meelest.
Käesoleva magistritöö eesmärk on lummuse hetke mõtteid kujutava narratiivi joonistamine ja
teostamine tekstiili meediumis kasutades teadvustatud süsteemset loomemeetodit. Selleks
uurin, millised tekstiiltehnilised lahendused võimaldavad pakkuda ühe võimaliku väljundi
piltvaibana.
Kõige olulisemaks aspektiks pean enda jaoks uute teadmiste rakendamist idee teostamisel.
Magistritöö on põhjalikum käsitlus piltvaiba loomisest, kus soovin leida uusi võimalusi
Eestis kasvatatavate alpakade villa väärtustamiseks. Loomeprotsessis soovin tegutseda enda
loodud materjali ja värvikaarti kasutades, millega seoses rakendan erinevat värvi alpakade
villa töötlemist ketrusest kuni taimedega värvitud lõngadeni. Piltvaiba kudumiseks valisin
kasutada traditsioonilisele gobeläänpõimele alternatiivse tehnika- žakaartehnika, mis on
kiirem ja paneb minu teadmised proovile uuel viisil.
Magistritöö on iseseisev loominguline projekt, mis koosneb kirjalikust ja praktilisest osast.
Kirjalik osa dokumenteerib idee “Eemaldumine inimesest” teekonda mõtetest joonistuseni
ning visuaalini tekstiilil.
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Kirjaliku osa esimeses peatükis avan magistritöö ideega seonduvaid mõtteid. Pööran
tähelepanu hetkede ja ideede väärtusele. Hetk on väga lühike aeg, ometi võib hetkes olles
saada uusi teadmisi.
Teises peatükis kirjeldan näiteid ajaloost, kui piltvaipu loodi pigem lugude või “suure kunsti”,
mitte niivõrd funktsiooni pärast. Piltvaip on olnud tekstiili meediumis kõige klassikalisem
narratiivi kandev teos. Teisalt nendin, et viimastel aastakümnetel on leitud ka
traditsioonilisest gobelääntehnikast teistsuguseid lähenemisi piltvaipade kudumiseks just tänu
uutele tehniliste võimalustele. Toon valitud tekstiilikunstnike töödest mõned näited, kus on
käsitletud hetke mõtestamist digitaalsete võimaluste abil.
Magistritöö praktilises osas loon mitmevärvilist koekirjalist tekstiili, seetõttu uurisin
mitmevärvilisi žakaartekstiile tehnikatest lähtuvalt.
Kolmas peatükk dokumenteerib alpakade villa töötlemist ketrusest kuni taimedega värvitud
lõngadeni. Taimedega värvitud lõngad on peatükis esitletud värvinäidistena ning LISAS 2
detailsemate protsessikirjeldustena.
Neljandas peatükis kirjeldan ja analüüsin loomeprotsessi valikuid žakaartekstiili
kavandamisel ja kudumisel. Magistritöös keskendun nii enda tänastele teadmistele kui ka
uutele väljakutsetele tekstiili loomisel. Idee koon piltvaibaks EKA Tekstiilidisaini osakonna
TC-1 digitaalsel žakaarteljel.
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1 HETKE NARRATIIV
Kuna kannan endaga kaasas sissejuhatuses kirjeldatud ilusat hetke minevikust, tõstan selle
mõnes mõttes teistest hetkedest kõrgemale. Märkan, et minu jaoks ei ole olulised argise
reaalsuse hetked: igapäevane toimetamine hakkamasaamise nimel, vaid need hetked, mis
mind sellest argisusest eemale juhivad.
Hetke mõistet on defineeritud mitmeti. Hetke ajakestus läheneb nullile. (Sõnaveeb 2020) Või,
et aeg on lineaarne. Filosoof Gaston Bachelardi on kirjutanud 1932. aastal kirjutises „Hetke
intuitsioon”, et ajas pole pidevust: „Kestus on konstruktsioon, millel pole absoluutset
reaalsust, selle on loonud inimlik kujutlusvõime; kestust saab kogeda vaid hetkede kaudu”.
(Annus 2002: 270) Bachelardi järgi on olemas vaid hetked ja tühjus (Samas: 269). Bachelardi
teooria järgi, on võimalik seega kogeda aja kestust ainult ühes hetkes.
Epp Annus on uurinud hetkede tähendusi kirjanduses ning märkinud, et kirjutistes
käsitletakse kahte tüüpi hetki: narratiivseid ehk esiplaanile tõstetud ja epifaanilisi ehk aja
voogu peatavaid hetki (Samas: 280). Annus viitab 2002. aasta uurimistöös James Joyce'i
tekstidele, mis on hea näide epifaanilise hetke kirjeldusest: „Tema mõtlemine oli kahtluse ja
eneseusaldamatuse hämarus, mida valgustasid hetketi intuitsiooni välgud, nii hiilgavad
välgud, et neil hetkil kadus maailm tema jalge ümbert nagu tulest süüdatult: …” (Annus
2002: 282).
Öeldakse ka, et on hetki, kui aeg justkui lendab ning on hetki, kui tundub, et aeg venib või
seisab. Kõige ehedam kogemus igapäevaselt sellest, et aeg justkui venib, on need hetked, kui
käin jooksmas. Kuna püstitasin endale eesmärgi joosta iga päev 30 minutit järjest, siis panin
tähele, kuidas viimased minutid tundusid mööduvat kauem, kui esimesed. Kõige
kaalukamateks hetkedeks kujunesid viimase kahe minuti ületamine: 28 ndal minutil tekkis
suurem füüsiline või kehaline vastuseis enda eesmärgile joosta, kui esimestel minutitel.
Vahetult pärast 30-minutilist jooksmist kõndima hakates kogesin seda, kui aeglane inimesena
olen. Jooksmine on minu jaoks otsene näide füüsilisest kogemusest eemaldumisest,
kehalisuse ületamisest.
Hetke tajumist on keeruline sõnastada, kuid sellel teemal on kirjutanud ka filosoof Peter-Paul
Verbeek: tehnoloogiad pakuvad teistsuguseid tajumise viise (Verbeek & Kiran 2010:
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411-422). Tehnoloogia olemasolu mistahes valdkonnas võimaldab tajuda aja kontekstis
justkui piiramatuid võimalusi. Näiteks lennukil viibides on reaalselt võimalik rännata
kellaajas tagasi või edasi. Usun, et tehnoloogia rakendamine toob kaasa ajahetkede sisukama
kasutamise võrreldes füüsilise rassimisega. Tänu tehnoloogia arengule elan ajas, kui võin ära
pesta 5 kg pesu ja lugeda samal ajal hoopis raamatut (Foto 1-1 ).

Foto 1-1. Esimene elektriline pesumasin, Hurley Machine Company 1907 (Allikas: Maxwell 2009: 11)

Sisukad hetked on minu jaoks need, mis on täidetud vaimsete, intellektuaalsete püüdlustega.
Intellektuaalsuse tähendus on vaimne, mõistusepärane, mõistuslik (Eesti
õigekeelsussõnaraamat 2018). Praktilises töös kõnetab mind aja ja hetke taju keskendumise
kontekstis. Minul on keskendumise tase kõige kõrgem siis, kui soovin millestki keerulisest
aru saada, näiteks tekstiili kudumiseks siduste ehitamine.
1.1 Intellekt versus füüsis
Hetk võib endas kanda lugu, mis ei ole viie meelega seotud. Lummust ei saa näha, haista,
maitsta, kompida või kuulda. Lummus, mida Prantsusmaal lavendliväljal kogesin, asub
justkui väljaspool aega ja ruumi- päris kindlasti väljaspool viit meelt. Sõltumatu sellest, mis
toimub ümberringi, lummuse hetk lihtsalt on, olenemata, kelle territooriumil see asetseb.
Sõltumatu sellest, mis tsivilisatsioonis aset leiab. Lummuse hetk on vaba materiaalsest
8

sahmimisest. Joonistasin selle hetke nüüd, peaaegu seitse aastat hiljem üles, kuid lummus,
sümboliseerides aja voogamist, on minu jaoks aegumatu. Niimoodi mõtiskledes võib küsida,
kas aeg saab olla lineaarne? Kui on mingi asi, millest soovin rääkida, siis see ei aegu. Idee on
sama värske, kui tollel hetkel oli. Järeldan, et lummus on intellekti asi.

1.2 Joonistus

Joonistus 1-1. „Eemaldumine inimesest” (Allikas: autor)

Otsustasin oma idee lummusest üles joonistada võimalikult kiiresti ja täpselt, see on ühe
hooga. (Joonistus 1-1) Idee väljendamise taustal lähtusin samas ka praktilisest eesmärgist
joonistada kavand arvestades žakaarteljel kudumise võimalustega. Valisin joonistada enda
idee panoraamina. Panoraammaali leiutaja Robert Baker soovis 19. sajandil luua piirideta
pildi, mis mõjuks vaatajale visuaalselt hoomamatuna. (Kallaste 2020: 37) Minu valik
panoraampilt joonistada tulenes ka sellest, et mul oli võimalik kavandada vaid 72 cm laiust,
kuid samas piiramatu pikkusega tekstiili. Seepärast arvestasin esmalt, millises mõõtkavas
oma töö üles joonistada. Kasutasin idee visandamiseks harilikku pliiatsit ja erinevas mõõdus
akvarellpaberit. Idee lõplikuks üles joonistamise töövahenditeks olid harilik pliiats,
viltpliiatsid, promarkerid ja akvarellpaber suuruses 5 x 22 cm.
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2 LUGU TEKSTIILIL
Olen tekstiili eriala õppides avastanud, kui oluline on leida ideele õige teostamise viis, mis on
ka käesoleva magistritöö oluliseks aspektiks. Arvan, et õnnestunud teoses on esindatud
mõlemad. Tekstiili õppides, olen otsinud nii loomise viisile ideed kui ka vastupidi. Antud
peatükis käsitlen idee teostamise viisi otsinguid ja inspiratsiooniallikaid sellega seoses.
Kõrgema Kunstikooli Pallas tudengiprojektidest kogutud erialased teadmised erinevatest
tehnikatest annavad minu jaoks teatava vabaduse ideele loomisviisi leidmiseks. Käesoleva
magistritöö kujunemisel on osutunud märgilisteks sündmusteks osalemine tudengina
näituseprojektides ning ettevõttepraktikatel, mida tutvustan esimeses alapeatükis.
Teises alapeatükis käsitlen enda inspiratsiooniallikaid pildi kudumiseks tekstiilile. Tutvustan
lühidalt, milliseid tähendusvälju ja lugusid nii ajaloolised kui ka tänapäevased tekstiilid
kannavad.

2.1 Erialane taust
Näituseprojektid on kutsunud mind pöörama tähelepanu esmalt ideele. Erialaprojekti
„Kaasaegse tekstiilikunsti väljendusvahendid” raames 2017. aastal esitlesin enda ideed
ühisnäitusel „8 mõtet materjalis”. Pöörasin abstaktse pildilise kujundi kaudu tähelepanu
ebamaistele fenomenidele, mida inimene oma füüsiliste silmadega ei näe. (Foto 2-1) Minu
töö inspiratsioon põhines Madonna laulu „Frozen” sõnadel „You only see what your eyes
want to see”. Idee tõlkisin tekstiilile puulõike ja tekstiilitrüki tehnikaid kasutades.
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Foto 2-1. Töö „You only see what your eyes want to see” (Allikas: autor)

Bakalaureuse lõputöö tegemine Kõrgemas Kunstikoolis Pallas 2019. aastal päädis näitusega,
kus osalesid kõik sama aasta lõpetajad. Minu lõputöö (Foto 2-2) idee oli argisusest välja
astumine ja fantastilise reaalsuse avastamine läbi ootamatute meetodite ja vahendite. Töö
prakiline eesmärk oli idee tõlkimine nii foto, maali kui gobelääni meediumi.
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Foto 2-2. Kõrgema Kunstikooli Pallas lõputöö „Fantaasiahoone peegeldus gobeläänil”. Juhendaja: Aet Ollisaar
(Foto: Siret Bugajev)

Käesoleva magistritöö kujunemisel pean oluliseks omandatud teadmisi 2018. aasta
autorikursusel „Digitaalne žakaartelg” Liina Kooli juhendamisel. Kahevärviliste
žakaarkangaste loomiseks kasutasin kursusel enda tehtud fotosid New Yorgi linnapildist.
Teosele „Times Square” (Foto 2-3) on tõlgitud linnapildi sõnumid. Kuna žakaartehnikas on
võimalik graafiliselt huvitavaid pilte kududa, valisin idee tehnikast lähtuvalt.
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Foto 2-3. “Times Square”, fragment žakaartehnikas kootud tekstiilist. (Allikas: autor)

Žakaartehnika rakendamise väljakutse seisneb erinevate siduste ehitamisel. Lilla värvi
saamiseks ehitasin nimetatud teosel sidused kahele värvile: sinisele ja punasele. Nende
värvitoonide esinemine ühes siduses võimaldab kududa lilla värvitooni variatsioone.
Magistritöö praktilisi valikuid on suunanud 2020. aasta juunis läbitud ettevõttepraktika, kus
õppisin Reet Randoja juhendamisel Eestimaal kasvavate taimedega ja välismaiste
taimeekstraktidega lõngu värvima ning värvimisjäägist pigmenti eraldama (Lisa 2 I).
Lõngavärvimise protsesside tundmaõppimine (Fotod 2-4) oli põhjuseks, et hakkasin enam
huvi tundma lõngadele erinevate toonivarjundite saamise vastu.

Fotod 2-4. Kuivatatud krapi juurtega värvitud roosa lõngavihi ülevärvimine kuivatatud kuldvitsa värvileotisega,
et saavutada oranž toon. (Allikas: autor) (20.06.2020)

Taimedega värvimise praktika oli minu jaoks otsustamise hetk, et magistritöö soovin teostada
taimedega värvitud lõngadega.
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2.2 Piltvaipade narratiivid ajaloos
Otsustasin uurida pildiliste tekstiilide loomise ajaloolist tausta, et leida traditsioonidest enda
töö teostamisele mõningast inspiratsiooni.
Mercedes Viale defineerib piltvaipa kui lugu, mis on kootud tehniliste vahendite abil
tekstiiliks (Viale 1966:7). Tänapäeval kannab lugu tekstiilil eelkõige kunstniku mõtteid, kuid
ajaloos on piltvaipade lugude tähendusväli olnud laiem.
Piltvaibad on ajaloos jutustanud lugusid sümbolite kaudu, mis kannavad mõtet ja elamust
(EKSS, i.a). Esimestel säilinud seinakatte fragmentidel, mis on dateeritud 3.-5. sajandiga, on
jutustatud lugusid loomade, lindude, kalade, inimeste portreede ja mütoloogiliste stseenide
kujutamise kaudu (Volbach 1969: 10, 13, 16, 21, 27, 33). Hiina kesidel on 7. sajandist alates
kujutatud kas budistlikku sümboolikat või valitsevatele dünastiatele iseloomulikku. (The Met,
i.a) 14. sajandini kooti Euroopas valdavalt religioosse tähendusega piltvaipu, andes edasi
pühasid mõistujutte (Viale 1966: 24, 55), pärast seda muutus gobelään sotsiaalse staatuse,
rikkuse, hiilguse ja jõu sümboliks (Samas: 24).
15. sajandit võib pidada piltvaipade kudumise õitsenguks. Arvatakse, et pärast Raphael' i
kavandite kudumist jätkati intellektuaalsete narratiivide kudumist. Tema kavandite järgi
kootud vaibad olid seega teed näitavad. Raphael' i (1483-1520) kavandid piltvaipade seeriast
„Apostlite teod” 1515-1516 kannavad lugusid üleloomulikest jõududest läbi figuratiivsete
sümbolite käsitluse. (Puryear 1994: 219) Nii Belgia kui ka Itaalia kudujad ei naasnud pärast
neid vaipu enam kunagi “kootud seina” kontseptsiooni, s.o lihtsa seina katmise funktsiooni
juurde. (Viale 1969: 65-66, 83)
17. sajandil tegutses Prantsusmaa kuninga Louis XIV heaks Gobelini manufaktuur, milles
kooti nii Raphaeli kavanditest reproduktsioone kui ka ülistuse vaipu kuninga elust (Viale
1969: 112).
Lugu tekstiilil on ajalooliselt olnud seotud selle tähenduse, eesmärgi, valmistamise tehnika,
aja ja kohaga. Selliseid detaile on võimalik välja lugeda tekstiilide nimetustest, näiteks:
Ayacucho Tapestry - Peruus, Ayacucho linnas kootud piltvaip. Koelõng oli tihti alpaka villast
kedratud (Zorn 2004: 430).
Cumbi - topeltkangana kootud piltvaip, mida kooti Inkade impeeriumis (Phipps 2011: 42, 76).
Goblins - gobelään, piltvaibale pandud nimi Gobelini manufaktuuri järgi 1662. aastal. Alates
19. sajandist võib gobelään tähendada piltvaipa, mis on kootud püsttelgedel, teostatud
nõeltehnikas või žakaartelje abil kootud. (tapisseriedefrance, i.a) Eesti keeles kasutatakse
piltvaiba nimetuse sünonüümina mõistet gobelään (Eesti keele seletav sõnaraamat 2009, i.a).
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Kesi- siidniitidega kootud piltvaip, mida kooti Hiinas. (China National Silk Museum, i.a),
(Victoria and Albert Museum, i.a)
2.2.1 Värvimise ja kudumise seosed piltvaipade valmimise protsessis
Ühe piltvaiba valmimisse olid Euroopas ajalooliselt kaasatud kunstnik, joonestaja, disainer,
vahendaja, ketrusega tegeleja, lõngade värvija(d), kuduja(d), ja teised oma ala spetsialistid.
(Hedlund 2004: 306).
Lõngade värvimisel on olnud suur roll piltvaipade kudumise protsessis. „The Plictho” oli 16.
sajandil esimene värvimise retseptiraamat, mis sisaldas 108 retsepti nii villa, siidi kui ka
puuvilla värvimiseks. Plico tähendab Itaalia keeles tähtsaid, olulisi instruktsioone
(Kay-Williams 2013: 82), mis viitab lõngavärvimise teadmiste edasiandmise olulisust sellel
ajal. Gobelini manufaktuur Pariisis alustas algselt lõngavärvimise ettevõttena 1440. aastal
ning alles 22 aastat hiljem kooti samas ettevõttes suuri gobelääne. Maali järgi kavandi
kudumine on ajaloos olnud keeruline just lõngade värvimise keerukuse tõttu. Lõngade
värvimise valikuid Raphaeli kavandite tõlkimisel gobeläänile on analüüsinud Susan
Kay-Williams. Ta järeldas, et lõngu värviti eelkõige püsivamatesse toonidesse, nagu olid
punane ja sinine. Väiksema valguskindlusega olid kuldsed ja rohelised toonid. Osad toonid,
näiteks Orchil samblike lillaga värvimine keelati 17. sajandil kiire tuhmumise ja madala
valguskindluse tõttu, kuid seda kasutati siiski kavandite teostamisel. (Samas 2013: 78-79)
Värvide esiletoomiseks ja ka varjutamiseks kasutati kudumisel eritehnikaid. Kunstniku
kavandite tõlkimisel kasutati ühe võttena kontrastsete lõngadega viirutatud pinna kudumist
ehk šrafuuri (Samas 2013: 90).
2.3 Mitmevärviliste pindade kudumine žakaartehnikas
Žakaartehnikas on võimalik kududa nii koepindset kui lõimepindset tekstiili ning ühendada
neid omavahel. Lõimepindse tekstiili pinnal on näha lõimi, koepindse tekstiili pinnal
koematerjali. Nende ühendamine võimaldab tekstiilile mustreid luua nii lõime kui ka
koematerjali pinnale toomise teel. Ajaloos on mitmevärvilist koekirjalist pinda kootud nii
toimsena, nt samit, labases koes taqueté kui ka lõimekirjalise pinnaga kõrvutades nt lampas
ja damask. Damask tehnikas on võimalik kududa mustrit koe-ja lõimeatlassi vaheldumisest
tulenevalt damastkangast. (Joonis 2-1) Joonisel olev damast on kootud IIDA Kangakudumise
Muuseumis 1880 ndatel aastatel Rootsis valmistatud damastteljel (IIDA Käsitöökool, i.a).
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Joonis 2-1. Lõime- ja koeatlas damastkangal (ingl damask) (Allikas: autor)

Samit (Joonis 2-2) on siledapinnaline tekstiil, mida on kooti siidniitidega 5.- 12. sajandil.
(Phipps 2011: 22)

Joonis 2-2. Viinamarjakobarad ja linnud siidniitidega kootud Samit kangal. 6.-9. saj
(Allikas: The Metropolitan Museum of Art, i.a)

Lampas on kombinatsioon labase, toimse või satiini mustritega. Joonisel 2-3 näidatud 14.
sajandil Itaalias kootud kangast nimetatakse lampas tekstiiliks, mis on kombinatsioon
siidniitidega kootud toimsest mustrist ja kuldsete metallniitidega brokaadist. Brokaati on
kootud metallniitidega aluskoe lõngadega paralleelselt. Brokaati moodustavad metallniidid
on seotud lõimedega ainult teatud sidumispunktides, moodustades kanga tagaküljel pikki
lõngajooksusid. (Encyclopaedia Britannica, i.a) Daniel Milford-Cottam on nimetatud tekstiili
kirjeldades märkinud, et sarnaseid mustrimotiive on võib näha ka 15. sajandil kootud
Devonshire'i piltvaipadel. (Victoria and Albert Museum, i.a)
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Joonis 2-3. Hüppav kits, greif ja suured lilled siid- ja metallniitidega kootud Lampas kangal. 14.saj
(Allikas: Victoria and Albert Museum, i.a)

Taqueté on labases koes kootud koekirjaline tekstiil, kus lõime pole pinnal näha. Lõime
ülesanne on siin koematerjali siduda. Taqueté mustrit hakati ajaloos kuduma värviliste Hiina
siidkangaste (Joonis 2-4) eeskujul (Textile Research Centre, i.a)

Joonis 2-4. Fragmendid siidniitidega kootud taqueté kangast. 4.-7. saj
(Allikas: Victoria and Albert Museum, i.a)

Kui arenes trükitehnika, arendati ka programmeerimisseadmeid kudumistelgedele (Lemoine
1988: 195). Joseph-Marie Jacquard (1752- 1834) leiutas perforeeritud kaartide süsteemi, mis
võimaldas keerulisemate mustritega disaine kududa (Phipps 2011: 41). 1860-1920 aastatel
toodeti Ameerikas ja Inglismaal tööstuslikult žakaartelgedel sõlmtehnika vaipade
imitatsioone, selleks tükiti muster eelnevalt villastele lõimelõngadele. (Schoeser 2003:
188-189)
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2.4 TC-1 digitaalne žakaartelg
Norra tekstiilikunstnik Vibeke Vestby soovis 1991 aastal arendada sellist telge, mis oleks iga
tekstiilikunstniku unistus (Vestby 2014: 1). Vestby idee arenes teadmiste kogumise suunas
edasi žakaartehnika õpingute ajal 1992. aastal Lisio vallas Itaalias. (Samas: 2) Tänu koostööle
Tronrud Engineering inseneridega, hakati TC-1 digitaalset žakaartelge tootma 1995. aastal
ning tekstiilikunstnikud hakkasid telge kasutama nii tekstiilide disainiks kui ka piltvaipade
loomiseks. Vestby teadmistega arendati selline telg, mille kudumise vabadus on samaväärne
gobelääntelje või tööstusliku žakaarteljega; lõime rakendamise aeg väiksem ning kudumise
kiirus samaväärne kui tööstuslikul teljel ning suurem, kui gobeläänteljel. (Samas: 2)
European Tapestry Forum korraldab Euroopa piltvaiba kudujate teoseid tutvustavaid näitusi,
kus eksponeeritakse nii traditsioonilises gobelääntehnikas kui žakaartehnikas loodud töid.
Minul õnnestus külastada 2019. aastal Daugavpilsis, Mark Rothko Kunstikeskuses näitust
„ARTAPESTRY5” (European Tapestry Forum, i.a). Ühes ruumis said kokku erinevate maade

tekstiilikunstnike tööd, mis on teostatud nii gobelään-, žakaar- kui tikkimistehnikas.
On kunstnikke, kes valdavad ja kasutavad olenevalt piltvaiba projektist TC-1 telge enda töö
teostamisel. Tommye McClure Scanlin on sellel teemal intervjueerinud Ameerika
tekstiilikunstnikke (Scanlin 2010: 1). Bethanne Knudson, Susan Iverson, Sigrid Piroch, Kaija
Rautiainen, Alice Schlein, Jennifer Sargent, Christine Spangler, Bhakti Ziek töötavad oma
loomingus nii traditsioonilise gobelääntehnikaga kui žakaartehnikaga ja mõtestavad tehnika
rolli idee teostamisel väga erinevalt. Bhakti Ziek kasutab žakaartehnikat põhjusel, et kududa
nii struktuuri kui pilti üheaegselt (Samas: 7). Bethanne Knudson praktiseeris aastaid oma
teoste kudumist tööstuslikel žakaartelgedel. Knudson on märkinud, et žakaartehnika
kasutamine ei ole mõjutanud tema ideid, vaid pigem viisi, kuidas piltvaipu luua. Sigrid Piroch
näeb žakaartehnika eeliseid võimalikult erinevate struktuuride loomisel. (Samas: 3) Christine
Spangleri jaoks on žakaartehnika rakendamine intellektuaalne väljakutse ehk teadmiste baasil
pildi loomine (Samas: 7). Spangler märkis intrevjuus Scanlinile, et tehnoloogia on just
seetõttu väljakutseid pakkuv, et vabaduse skaala on nii suur (Samas: 8). Kaija Rautiaineni
arvates on traditsioonilise gobelääntehnika tugevus värvide ja tekstuuri kudumises ning
žakaartehnika tugevus uut moodi mõtlemine (Samas: 4). Rautiainen on kasutanud ühe ja
sama motiivi (Rautiainen, i.a) tõlkimist nii gobelääntehnikasse kui žakaartehnikasse.
2.4.1 Hetke mõtestamine žakaartehnika kaudu tekstiilikunstis
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Valisin hetke mõtestamise teemast lähtuvaid iseloomulikke näiteid, mis uurivad hetke
mõtestsmise teid žakaartehnikate võimaluste kaudu.
Taani tekstiilikunstnik Grethe Sørensen töötab Euroopa piltvaiba loomise traditsioonidest
lähtuvalt, kuid teeb seda tänapäevases võtmes, peegeldades hetkelisi nähtusi kootud pindadel.
Sørenseni fotodele sarnanevad pildid loovad tekstiili näol nähtustele struktuurse peegelduse
(Wettergren 2017: 15, 41) või rõhutavad aspekte, mis on iseloomulik hoopis foto või video
meediumile. (Syracuse 2017: 9).
Teoste sari „Water Mirror” (Foto 2-5) peegeldab tekstiili meediumi kaudu valgust ja vee
liikumist. Kunstnik esitles nimetatud teoseid koos videoga, eesmärgiga erinevate meediumite
kaudu vaatajas äratada aja ja taju variatsioone. (Wettergren 2017:15) Nimetatud Sørenseni
teos on mulle eeskujuks, kuna kunstnik püüab erinevate meediumite kaudu rääkida hetkedest,
mis ei aegu. Samuti osutus minu jaoks inspireerivaks aspekt, kuidas kunstnik kasutab enda
idee teostamisel olemasolevaid võimalusi. Vahendid, mida Sørensen oma teoste loomiseks
kasutab on joonistamiseks nii vesivärvid kui Adobe Photoshop; kudumiseks nii kiritelg,
damasttelg, digital thread-control loom ehk TC-1 žakaartelg kui ka digital jacquard
power-loom ehk tööstuslik žakaartelg. (Sørensen 2010: 1)

Foto 2-5. „Water Mirror ”, Grethe Sørensen, Pariis 2016, Foto: Marc Domage / Courtesy of Galerie Maria
Wettergren (Allikas: Sørensen 2017: 17)

Tööstusliku žakaartelje rakendamine on väga ajamahukas, mistõttu tuleb arvestada, et lõim
on ühevärviline, tavaliselt kas must või valge ja seetõttu disainib Sørensen kõik värviefektid
värvilise koematerjali abil. Sørensen kasutab videoid tutvustamaks disainiprotsesse kuni
suuremõõtmeliste teoste valmimiseni tööstuses (Sørensen, i.a).
Sørensen on „Water Mirror ” idee lahendamisel kasutatud etteantud lõime võimalusi, mida ka
mina magistritöö praktikas kasutan.
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Kui foto on hetke jäädvustus, siis tekstiili või paberisse kootuna võib näha teise meediumi
mõju jäädvustusele. Kaija Rautiainen kasutas oma teosele „At The Water’s Edge” (Foto 2-6)
värvi lisamiseks minu jaoks ootamatut tehnikat: paberlõnga kudumist ning kootud tekstiili
värvimist pastellidega ja akrüülvärvidega. Linnud üle vee lendamas on hetk, mille tähendus
on minu jaoks hoomamatu, inspireeriv samamoodi. Rautiaineni teos on võluv just seetõttu, et
ta on püüdnud poeetilise idee (Rautiainen, i.a) teostamiseks valida omapärase, ootamatu
tehnika.

Foto 2-6. „At The Water’s Edge ”, Kaija Rautiainen (Allikas: Rautiainen, i.a)

Minu jaoks on intrigeerivalt huvitav ka Rautiaineni teoste sari nimega „Moments ” (Foto 2-7)
(Rautiainen, i.a), millega kunstnik kajastab hetkes olemise teemat linnapildi tõlkimise kaudu
tekstiilile. Teos „Assured” on minu jaoks üles ehitatud kontrastidele: sammuvad inimesed,
kes elavad kas selles või teises reaalsuses, mis plakatil näidatud. Assured tähendab
enesekindel. Teosel olev plakat tähistab justkui lubadust või garantiid, katkemise või muutuse
eest kaitstud olemist.
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Foto 2-7. „Assured ”, Kaija Rautiainen (Allikas: Rautiainen, i.a)
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3 EESTIMAA ALPAKADE VILLAST
Kuna loomeprotsessis soovisin kasutada enda loodud ja värvitud materjali, siis esmalt otsisin
selleks võimalusi. Iseseisvale loomingulisele projektile sisendit otsides külastasin 2020 aasta
suvel Eestimaa talusid, kus kasvatatakse laamasid ja alpakasid. Minu algne eesmärk oli leida
magistritöö projekti jaoks Eestis kasvavate laamade villa. Laama vill on kare, mistõttu ei sobi
see riietuseks. Mujal maailmas kasutatakse Laama villa ka seinakattematerjalides. Laamad ja
alpakad kuuluvad Lõuna-Ameerika kaamellaste sugukonda ja kameliidide perekonda. (Joonis
3-1) Alpaka villa toodetakse Peruus, Tšiilis, Boliivias, Uus-Meremaal, Austraalias ja
Põhja-Ameerikas kokku aastas umbes 5 000 tonni. Maailmas on alpakasid püsivalt
kasvatatud vähemalt 3000 aastat. (Wang 2003: 1) Eestis on alpakasid ja laamasid kasvatatud
alla kümne aasta (Alpakafarm 2012, i.a).

Joonis 3-1. Kaamellaste liigitamine (Joonise allikas: Soolo 2019: 22)

Eestisse on ka varem alpakasid toodud, kuid üksikult, mis on olnud omakorda põhjuseks,
miks alpakad siin vastu pole pidanud (ERR videoarhiiv 2021).
17. juulil külastasin Alpakafarmi Pärnumaal. Sain teada, et laamasid pügatakse Alpakafarmis
alles järgmisel kevadel ja seetõttu ei saanud ma seda materjali magistritöös kasutada.
Laamade vill kasvab aeglasemalt kui alpakade vill ning ei vaja igal aastal pügamist.
Alpaka villa kiu omadusi on oma magistritöös uurinud Maarja Soolo. Alpaka vill koosneb
kahest kihist: laugema säbarusega pealisvillast ja tihedama säbarusega alusvillast kuid
erinevus pole suur. Soolo uurimusest selgus, et alpaka villa kiul on halb hõõrdekindlus ja suur
pillingukalduvus, kuid tänu kiudude säsikihile, on vill väga kerge ja soojapidav (Soolo 2019:
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82). Suur pillingukalduvus ei ole takistuseks piltvaiba kudumisel ja kergus on pigem hea
omadus. Pillingut saab vähendada, kui lõnga kedrata tugevama keeruga (Wang 2003: 65).
Kuna kiu probleemid avalduvad alpaka villa kasutamisel tavapärases funktsioonis
rõivakangana, on mul võimalik neid oma projektis vältida.
Magistritöö projekti jaoks valisin maikuus pügatud kolm vanema Huacaya [loe: wah-KI-ah]
tõugu alpaka villakut, mis olid karedama ja ebaühtlase kiu pikkusega. Töötlesin maakodu
võimalusi kasutades Huacaya alpaka villa. Sorteerisin villakud kahte gruppi, eemaldades
ketruseks sobimatud liiga lühikesed alla 4 cm pikkused kiud. Suvekodu võimalusi kasutades,
pesin villa tiigist võetud veega, lisades nõrgalt happelist pesuvahendit L'Arbre Vert, mille pH
väärtus toote müüja andmetel (Arbrevert, i.a) on 5 ja indikaatorpaberiga (Lach ner, pH 0-12)
mõõtes 6.
7. augustil külastasin Võrumaa Sarve Heaolutalu, kus elavad samuti Huacaya tõugu alpakad.
Kuna maikuus pügatud vill oli müügiks, otsustasin osta 1 kg helepruuni värvi Huacaya
alpaka villa. Alpaka villa võib olla kuni 16 erinevat tooni, minu ostetud toonid on
rahvusvahelise värvikaardiga (Soolo 2019: 24) võrreldavad järgmiste numbritega:
WH100- valge
LF202- helebeež

3.1 Villast lõngaks
Muru villavabrikus kedrati valget ja helebeeži värvi Huacaya alpakade villakutest (Foto 3-1)
ühekordne tavapärasemast tugevama keeruga helebeeži värvi lõng (Foto 3-2), mis on
võrreldav värvikoodiga BG201 (Soolo 2019: 24). 4 kg villast viisin villavabrikusse 3.5 kg
villa, lõngana oli tulemus 3.2 kg. 100g lõnga mõõtmistulemus oli 368 m.
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Foto 3-1. Erinevat värvi sorteeritud Huacaya alpakade villa kiud. (Allikas: autor)

Foto 3-2. Alpaka lõng, kedratud Muru villavabrikus. (Allikas: autor)

3.2 Lõngade värvimine looduslike värvidega
Sünteetilised värvid on minu arvates liiga intensiivsed, mistõttu on naturaalsele kiule õrnade
toonivarjundite lisamine võimatu. Taimedega lõnga värvimisel on lisaks minimaalsetele
keskkonnamõjudele eelised pehmete värvitoonide saamisel (Vankar 2019: 159). Taimedega
värvimise miinuseks on aastaaegadest sõltumine, seetõttu tegelevad mõned Euroopa
ettevõtted aktiivselt lahenduste otsimisega, et muuta lõngade ja tekstiili taimevärvidega
värvimine läbi aasta võimalikuks. Värvitaimi töödeldakse täna tööstuslikult ekstraktideks või
pakitakse näiteks teepaki materjalisse. Euroopa ettevõtte Couleurs de Plantes on
keskendunud Prantsusmaal kasvatatud värvitaimedest ekstraktide valmistamisele järgmistest
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liikidest: harilik paakspuu Frangula alnus, harilik kastanipuu Castanea sativa, harilik
kuldvits Solidago virgaurea, värvireseeda Reseda luteola, värvi-leetpõõsas Genista tinctoria,
harilik punavärvik ehk krapp Rubia tinctorum, värv-neiusilm Coreopsis tinctoria. (Couleurs
de Plantes 2021, i.a)
Osade looduslike värvide eelis on võime koisid tõrjuda. Uuritud on näiteks košenilliga
Dactylopius coccus, krapiga Rubia tinctorum, pähklipuu Juglandaceae viljadega, indigoga
Indigofera tinctoria, kastanipuu Castanea viljadega ja kampetše veripuu ehk sinipuiduga
Haematoxylum campechianum värvitud lõngade koitõrje omadusi. Leiti, et košenilliga,
krapiga ja pähklipuu viljadega värvitud lõng tõrjub putukaid eemale kõige tõhusamalt, kuna
need taimed sisaldavad antrakinoone. Samas indigotiini ja flavonoide sisaldavate taimedega
värvimine putukakindlust ei mõjuta. (Mapari 2005: 231- 238)
Lõngade värvimine on väga pikkade traditsioonidega ning seetõttu mahukas suurte
võimaluste väli. Magistritöös tutvustan järgnevalt erinevaid lilla värvitooni saamise
võimalusi, kuna soovin antud värvitooni ka alpaka lõngadele värvida kõige suuremas mahus.

3.2.1 Lilla värvuse saamine
Aniliinlilla värv sünteesiti William Henry Perkini poolt 1856. aastal, mis saavutas oma
populaarsuse 1860. aastail. Aniliinvärvidel ei olnud piisav värvuskindlus ning neis tegelikult
pettuti (Klemola 1978: 4-7). Enne seda, 1600 aastat eKr. (Kay-Williams 2013: 21) kuni 19.
sajandini oli lilla värv üle maailma kõige kallim ja raskemini saavutatav värvitoon, mistõttu
ainult kuningad või väga jõukad said lillat värvi endale lubada. Purpurtigude liigist Murex
brandaris saadi punakaslillat ja liigist Murex trunchulus saadi sinakaslillat värvi (Sandberg
1989: 16). Purpurtigudest saadavat lillat värvi nimetati Tyre linna järgi Tüürose purpuriks. On
teada, et assüürlased kasutasid purpurtigusid koos tanniini või raua peitsiga ka mustade
toonide saamiseks. (Schoeser 2003: 33) 10 000 teost toodeti 1 gramm lillat värvainet ning
selle hind oli kullast kallim. (Ancient History Encyclopedia, i.a) Täna maksab 1 gramm
Murex värvainet 2 524, 88 eurot. (Kremer pigmente, i.a)
Kuna karpidest saadav lilla värv oli väga kallis, kasutati sarnase lilla värvi saamiseks
Põhjamaades Ochrolechia tartarea samblikuliigiga värvimist ning indigo või sinerõika Isatis
tinctoria ja krapiga vaheldumisi värvimist (Kay-Williams 2013: 17, 25). Krapiga Rubia
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tinctorum on lõngu värvitud tuhandeid aastaid (Phipps 2011: 51). Lillat värvi oli võimalik
peitside abil saada košenilliga Dactylopius coccus, krapiga, sinipuiduga värvides (Phipps
2011: 54). Nii košenilli, indigot kui ka krappi peeti väga pesukindlateks ja valguskindlateks
värvideks, kuid sinipuitu mitte. Indigo on värvaine, mida saadi erinevatest indigotiini
sisaldavatest taimedest: Indias Indigofera tinctoria, Hiinas Isatis indigotica, Jaapanis
Polygonum tinctorium Aiton, Kesk-Ameerikas Indigofera suffruticosa Miller, Aafrikas
Philenoptera cyanescens (Kay-Williams 2013: 19) ning Isatis tinctoria ehk sinerõigas
Põhjamaades. Indigo pulber sisaldab heal juhul 60% mineraalset materjali ja 40% pigmenti.
Värvides indigo pulbriga, on võimalik saavutada väga valguskindlaid tulemusi.
Kuna indigo või sinerõika ja krapiga saadi ajaloos (Kay-Williams 2013: 17) kõige
sarnasemaid toone Murex lillale, katsetasin 2020 aasta oktoobris samuti indigoga värvitud
siidi ja villase lõnga värvimist lillaks. Kõige ilusama õrna lilla tooni saavutasin siidlõngadele.
(Foto 3-3) Villane lõng oli eelnevalt värvitud kaks korda indigo värvilahuses ehk küübis ja
seetõttu jäi lõngalele pigem sinine toon domineerivaks.

Foto 3-3. Indigoga värvitud siid lõngade ülevärvimine krapi ekstraktiga (Allikas: autor)

Erinevate samblikuliikidega värvides on ajaloos saadud lilla värv, mis ei olnud eriti
valguskindel ning vajas üle värvimist. Samblikuliigiga Ochrolechia tartarea lillaks värvitud
esemeid on leitud Schleswig- Holsteini piirkonnast. (Kay-Williams 2013: 25) Lilla värvi
saamist (Fotod 3-4) samblikega on katsetanud Alissa Allen. Alleni katse tõestab, et
samblikega värvitud lõngad kaotavad pesemise käigus ja valguse käes oma värvi.
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Fotod 3-4. Alissa Alleni poolt ülevalt perekonnast Umbilicaria, Evernia prunastri, perekonnast Xanthoria
samblikega värvitud lõngad. Paremalt: vahetult pärast värvimist; pärast pesemist ja kuivamist (Allikas:
Mycopigments, i.a)

Eestist võib Alleni kasutatud samblikuliikidest leida kollast lõhnasamblikku Evernia
prunastri, harilikku korpsamblikku Xanthoria parietina. Kuna kollane lõhnasamblik sisaldab
lõhnaaineid kinnistavaid ühendeid, on nimetatud samblikku ajaloos kasutatud ka lõhnaõlide
või juuksepuudrite valmistamisel. (eesti samblike e-infosüsteem, i.a)
Kui sinipuidu Haematoxylon campechianum ekstraktiga värvimine keelati Inglismaal
tuhmumise pärast, siis valguskindluse näitajate poolest on viimane parema vastupidavusega
samblikega värvitud lõngadest. Jaapanis saadi lillat värvi puna-rusujuure, jaapani keeles
Murasaki, Lithospermum erythrorhizon (Fotod 3-5) juurtest. Murasaki juuri kuivatati kolm
kuud ning lõnga peitsiti alumiiniumi peitsiga ning kuivatati sama kaua enne värvimist.
Värvimisel tõsteti värvitav materjal korduvalt värviveest välja, kuna õhk parandas värvi
kinnitumist siidile või villale. (Parmal 2004: 398)

Fotod 3-5. Puna-rusujuur Lithospermum erythrorhizon värvitaimena; juurega värvitud kangas.
(Allikas: Grand Prismatic Seed, i.a)
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Lillat värvi on Põhjamaades saadud seentega värvimisel. Airi Gailit on 2018. aasta
magistritöö raames katsetanud kaneelpruuniku Hapalopilus rutilans kasvatamist ja lõngade
värvimist. Katsetasime 2020. aasta oktoobris Gailiti juhendamisel MDR19 ja MDR20
magistrikursusega muuhulgas ka kaneelpruunikuga lõngade värvimist. Kuivatatud
kaneelpruunik andis aluselises keskkonnas lõngadele ilusaid lillasid toone (Fotod 3-6).

Fotod 3-6. Kaneelpuunikuga värvitud lõngad paremalt: esimene, teine ja kolmas värvimine.
Horisontaalse reana ülevalt: ilma peitsaineteta lõngade värvimine, 20% maarjajääga eelpeitsitud lõngade
värvimine, raudvitrioliga eelpeitsitud lõngade värvimine. (Allikas: autor)

Kaneelpruunikuga värvitud lõngad on kõrge valgus- ja pesukindlusega (Gailit 2018: 4), kuid
seen ise on mürgine, mistõttu värvimine peab toimuma hea ventilatsiooniga ruumis või õues.
1kg kuivatatud kaneelpruuniku hind on tänapäeval 800 eurot. Kaneelpruunikut Hapalopilus
rutilans (Foto 3-7) võib hea õnne korral leida ka Eesti lodumetsadest.
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Foto 3-7. Kaneelpruunik Hapalopilus rutilans (Allikas: Lundmark & Marklund 2009: 68)

Alpaka lõngadele lillade toonide saavutamiseks kasutasin meetoditena nii indigoga, krapiga
kui sinipuidu ekstraktiga värvimist (Lisa 2).

3.3 Värvitud lõngad
Catharine Ellis on öelnud, et värvimise põhimõtete tundmisest algab katsetuste vabadus ja
meistriks õppimine (Boutrup jt 2018: 10). Soovisin värvida 3.2 kg beežiks tooniks kedratud
alpaka lõnga kolme kuni nelja värvitooni erinevatesse varjunditesse. Värvimiste tulemusel
koostasin lisaks hilisema kavandamise jaoks värvikaardi (Foto 3-8), mis koosnes 34-st
erinevast värvinäidisest.
Kohalike taimedega värvimine sõltub aastaaegadest ning kogutud ja kuivatatud taimede
olemasolust. Kuna suvelillede õitsemise ajal polnud mul veel materjali, mida värvida,
otsustasin tavalisi niidu- ja metsataimi säilitada erinevatel viisidel, mida kirjeldan Lisas 2.
Hiljem katsetasin nendega lõngade värvimist, mida on samuti kajastatud Lisas 2, XII-XXXIII
värvimisel. Kasutasin ka välismaiseid ekstrakte ning värsket ja kuivatatud Eestimaa taimset
materjali. Kui ühe taimega erineval viisil või korduvalt ja sama tulemust andvate taimedega
samal viisil värvida, saab värvitulemuste põhjal teha järeldusi, mida tulevikus värvimisel
kasutada. Näiteks, soovisin lõngadele saavutada ühe värvitooni erinevaid varjundeid nii sama
värvainega ja erineva ajaga värvides, kui ka erinevate, näiteks kollast värvi andvate,
taimedega värvides. Lõnga roheliste toonide saamiseks kasutasin meetodina nii siniste kui ka
kollaste toonide ülevärvimist, et teada saada, milline värvimise viis parema tulemuse annab.
Minu tehtud katsetes jäi domineerima näiteks sinakas toon, kui esimesena värvisin lõnga
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indigoga ja hiljem kollast tooni andvate taimedega. Kollasema rohelise tooni saavutasin siis,
kui lõngad olid enne värvimist maarjajää ja viinakiviga peitsitud. Kuivatatud materjaliga
värvimine andis tuhmima kollase, kui värskest materjalist valmistatud ja külmkapis säilitatud
värvilahusega värvimine. Värske taimse materjaliga värvimise miinus on see, et lahusesse
satub ka väga palju putukaid. Kuivatatud materjal on hea alternatiiv, kuid siis saab natuke
tuhmimaid toone. Suur osa kuivavat materjali läks hallitama. Taimede kuivatamiseks on vaja
väga häid tingimusi, mida vihmasel suvel alati pole. 2020 aasta juulis oli päikesepaistet
keskmisena 294 tundi, kuid keskmine sademete hulk 123 % normist. (Riigi Ilmateenistus
2021, i.a)
Värvide kinnitumine sõltus väga paljudest faktoritest. Peitsid suurendasid kiududele
kinnituva värvi kogust. Lõngasid on võimalik: eelpeitsida, kaaspeitsida või järelpeitsida.
Kasutasin põhiliselt eelpeitsimist, kuna nii on saavutatud kõige valguskindlamaid ja
pesukindlamaid tulemusi (Butola 2019: 40). Eelpeitsimine tähendab, et lõnga töödeldakse
peitsiga enne värvimist. Ka tanniine kasutasin peitsina. Peitsimist viisin läbi ka vaheldumisi
värvimisega, mille tulemuseks olid kas külmpeitsimise puhul intensiivsemad toonid või
kuumpeitsimise puhul värvi eemaldamine lõngalt. Kasutasin alpaka lõngade peitsimiseks
rooste ja äädika lahust, äädikapuu lehtedest keedetud lahust, viinakivi ja maarjajää lahust.
Villa peitsimisel ja värvimisel rakendasin Marketta Klemola raamatus „Taimedega
värvimine” toodud tööjärke, mida loetlen Lisas 2.
Mõisted värvimisel
Värvaine- värvimiseks kasutatav aine, mis võib olla vees lahustuv värvaine või pigment.
(Weston 2005: D)
Värvimine- värvi kinnitamine kiule, et muuta värvitava materjali värvi või toonivarjundit.
(Weston 2005: D)
Peits- keemiline ühend, tavaliselt metallisool, mis kinnitab värvi. (Weston 2005: D)
Maarjajää Kaaliumalumiiniummaarjas- peitsaine, tõstab värvitooni sära. Peitsimisvett ei tohi
keeta ning peitsaine kogust (10-25% kuiva lõnga massist) ei tohi suurendada. ( Klemola
1978: 33)
Viinakivi Kaaliumvesinik-d-2,3-dihüdroksübutaandiaat- annab lõngadele kauni läike ning
ühtlustab lõngale kinnituvat värvi. Kasutatakse värvimisel 5-12% värvitava lõnga massist.
(Klemola 1978: 36)
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Foto 3-8. Värvikaart valguskindlas pakendis 34 erineva värvinäidisega (Allikas: autor)

Värvimiste tulemusena oli mul piltvaiba kudumiseks 2.8 kg värvitud lõngu ja värvikaart
värvinäidistega (Foto 3-8) (3-13):
2.8 kg värvitud lõnga / 10 304 m
4 erinevat värvi: lilla, roheline, beež ja pruun
34 erinevat tooni: 9 lillat, 7 rohelist, 5 pruuni, 13 beeži
Järgnevalt annan ülevaate valikutest ja tulemustest soovitud värvitoonide saavutamisel.

3.3.1 Beežid ja pruunid toonid
Pruune ja beeže toone saab kõige kergemini tanniine sisaldavatest taimedest (Butola 2019:
37-39). Tanniine sisaldavad puukoor, puude viljad, puude lehed, granaatõuna koored, mida on
ajaloos kasutatud lisaks ka mustade toonide saamiseks (Phipps 2011: 76). Kasutasin pruunide
toonide (Fotod 3-9) saamiseks alpaka lõngadele halli pähklipuu Juglans cinerea vilju, mida
korjasin oktoobris Hirvepargist. Värvisin lõngu koos tervete viljadega värvivees eesmärgiga
saada lõngadele mõnevõrra ebaühtlane toon: kohati tumedam, kohati heledam. Kuna viljades
on väga palju pigmenti, siis kohad, mis viljadega värvimisprotsessi ajal kokku puutusid,
värvusid tunduvalt tumedamaks.
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Fotod 3-9. Pruuni tooni alpaka lõngad

Beeži värvitooni saavutasin juba lõnga ketrusel, kus kasutasin kahte erinevat värvi alpaka
(Foto 3-1) villakut. Värvimisel soovisin säilitada lõnga põhitooni, kuid lisada erinevaid
värvivarjundeid. (Fotod 3-10) Saavutasin peitsimisel ja värvimisel nii külmemaid kui
soojemaid beeže toone.
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Fotod 3-10. Beeži tooni alpaka lõngad (Allikas: autor)
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3.3.2 Rohelised toonid
Kuigi taimed ise on rohelised, siis rohelist tooni pole otse võimalik taimedest saada. Rohelise
tooni (Fotod 3-11) saamiseks tuleb kasutada vaheldumisi värvimist kollaseks ja siniseks.
Kollaseid toone saab taimedest, mis sisaldavad flavonoide; siniseid toone saab taimedest, mis
sisaldavad indigotiini. Liis Luhamaa on katsetanud eri värvi naturaalse alpaka lõnga
värvimist indigo-, kanarbiku-, kuldvitsaga vaheldumisi värvimises. Tutvusin Luhamaa
teostatud värvimistulemustega indigoga värvimise töötoas 2020 aasta oktoobris. Sain teada,
et erinevate eesti taimedega ja korduva värvimisega on võimalik saavutada nii soojemaid kui
ka külmemaid roheliste toonide variatsioone.

Fotod 3-11. Rohelist tooni alpaka lõngad (Allikas: autor)
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3.3.3 Lillad toonid
Lilla värvuse (Fotod 3-12) saamiseks kasutasin indigoga värvitud alpaka lõnga ülevärvimist
krapi ekstraktiga ning sinipuidu ekstraktiga värvimist erinevatel meetoditel.
Sinipuidu ekstraktiga värvimisel toetusin ka kursusekaaslase kogemustele ja nõuannetele.
Kasutasin sinipuidu ekstraktiga värvimisel lahjemat värvilahust ning värvisin pigem kaks
korda, kui on soov saada tugevamaid toone (wild colours, i.a).

Fotod 3-12. Lillat tooni alpaka lõngad (Allikas: autor)
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3.4 Värvinäidiste valguskindlus
Taimedega värvitud lõngade valguskindluse testimiseks asetasin värvinäidised kaheks
nädalaks vahemikus 19.04.2021-02.05.2021 päikselisele kohale aknalaual (Fotod 3-13).
Värvinäidiseid olid eelnevalt hoiustatud valguskindlalt (Foto 3-8), välja arvatud kavandamise
etapis (Fotod 4-4) ja kudumise protsessi ajal (Fotod 4-5). Testi põhjal sain teada, et kõige
kehvema valguskindlusega on kukemaguna värvilahusega värvitud lõng (Fotod 3-13, näidis
R8). Sain kinnitust ka sellele, et sinipuiduga värvitud lõngad ei ole valguskindlad (Fotod
3-13, näidised L1, L2, L3, H4, H6, H3). Ka paljudel teistel näidistel oli õhkõrna värvimuutust
näha, välja arvatud halli pähklipuuga pruuniks värvitud näidistel (Fotod 3-13, näidised B1,
B2, B3, B4), mis olidki kirjuks värvitud. Testisin paralleelselt ka kaneelpruunikuga (Fotod
3-6) värvitud täisvillase lõnga valguskindlust ning indigo ja hariliku kuldvitsaga värvitud
täisvillase lõnga ja siidlõnga valguskindlust (Fotod 3-14). Roheliseks värvitud siidlõng oli
oma värvi natuke kaotanud, kuid mitte täisvillane lõng. Indigoga värvitud lõnga peetakse
kõige valguskindlamaks ning see kajastus ka minu testis. Näiteks, toon H2 on säilitanud
suures osas indigoga värvitud tooni ja kaotanud kukemagunaga, sinipuiduga värvitud tooni.

Fotod 3-13. Taimedega värvitud alpaka lõngadanäidiste valguskindlustest. Nummerdatud on värvikaardi
värvinäidised, mille värvitooni kasutasin hiljem piltvaiba kudumisel. (Allikas: autor)
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Fotod 3-14. Alumises reas kaneelpruuniku ning ülemises reas indigo ja hariliku kuldvitsaga värvitud
lõngadanäidiste valguskindlustest (Allikas: autor)
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4 PILTVAIBA TEOSTAMINE
Piltvaiba kavandamisel teadvustasin, et kui traditsioonilises pindpõimetehnikas kootakse
piltvaipu sektsioonide kaupa ja piiramatu lõngade arvuga, siis žakaartehnikas saab kududa
pildi ridasid järjest ja piiratud lõngade arvuga. See fakt eeldas ka tekstiili kavandamisel
erinevat värvi lõngade täpsemat arvestamist. Jaotasin lõngad nelja gruppi: beež/pruun,
roheline, lilla ja helelilla ning ehitasin taqueté mustrid vastavalt nelja värvitooniga
vaheldumisi kudumiseks.
4.1 Digitaalne kavandamine
Žakaartehnika rakendamiseks ja siduste ehitamiseks võtsin aluseks Vibeke Vestby
õppematerjalid. Taqueté on koekirjaline tekstiil. Koekirjalise pinna loomisel arvestasin
materjaliga, värvitud nelja erinevat värvi lõngadega, juba olemasoleva musta värvi lõimega
TC-1 teljel, moodulite ja lõimede arvuga.
Moodulite ja lõimede arv žakaarteljel määrab, milliste parameetritega tööd saab kududa.
Lõimede koguarv digitaalsel žakaarteljel on 1760. Tekstiilidisaini osakonna TC-1 žakaarteljel
saab kududa 70 cm laiust ja 140 cm laiust tekstiili, olenevalt sellest, kuidas telje neli moodulit
on paigutatud. Ühel moodulil on ühel sentimeetril 12 erineva asetusega pikslit ehk lõime.
Kuna neli moodulit teljel on täna asetatud paaris kohakuti, on ühel sentimeetril erineva
asetusega lõimi 24. Lõimede arv ühel sentimeetril tähendab pikslite arvu ühel sentimeetril
ehk resolutsiooni digitaalsel kavandamisel.

Joonis 4-1. Digitaalne kavand viie värvikihiga (Allikas: autor)

Piltvaiba digitaalsel kavandamisel võtsin lähteülesandeks koekirjalise pinna loomise neljale
värvitoonile. Joonistusel olevaid värvitoone vähendasin Adobe Photoshop programmis 250
värvikihilt viieni (Joonis 4-1) ning täitsin viie erineva siduse mustriga. Igale värvikihile
38

ehitasin 24 korda 96 pikslise suurusega taqueté sidusemustri. (Joonis 4-2) Joonisel 4-2 on
välja toodud, millistele aladele kavandil on loodud sidused paigutatud ning täppidega on
tähistatud, millist värvitooni on kududes tekstiili pinnal seetõttu näha. Musta värvi piksel
tähistab lõimelõnga ja valget värvi piksel koelõnga nähtavust siduses.
Kavandamisel kasutasin meetodina vaheldumisi siduse mustrite kavandamist ja tööproovide
kudumist.

Joonis 4-2. Sidusemustrid digitaalse kavandi viiel värvikihil. (Allikas: autor)
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4.1.1 Proovide kudumine
Ehitasin kolm erinevate sidustega digitaalset kavandit, millest kudusin kokku seitse tööproovi
(Foto 4-1). Selles etapis soovisin teada saada, milliseid värvikombinatsioone kuidas kududa
ning kas siduseid on vaja ümber ehitada. Siduste sobivuse hindamiseks kudusin esimese,
teise, neljanda ja kuuenda tööproovi erksavärviliste lõngadega. Lõngatoonide sobivuse
testimiseks sidustes, kudusin kolmanda, viienda ja seitsmenda tööproovi digitaalse kavandi
järgnevates ridades: kolmanda ja seitsmenda tööproovi alates reast 1000, viienda alates reast
6000. Iga tööproovi juures hindasin töö äärtes kasutatud siduse sobivust. Kolmanda tööproovi
kudumisel testisin värvide kudumise järjekorra vahetamist. Esimese, kolmanda, neljanda ja
viienda tööproovi kudumisel on kasutatud ühtede ja samade sidustega 24 x 96 pikslise
kordusega kavandit, teise tööproovi kudumisel 16 x 64 pikslise kordusega kavandit ning
kuuenda ja seitsmenda tööproovi kudumisel teist versiooni 24 x 96 pikslise kordusega
kavandist. Kui esialgsed sidused olid ehitatud põhimõttel, et üks värv siduses domineerib, siis
teisel versioonil (Joonis 4-2) muutsin esimest ja viiendat sidust, et ühes mustrikorduses
tuleksid nähtavale kaks värvitooni: esimeses siduses roheline ja lilla värvitoon; viiendas
siduses helelilla ja lilla värvitoon. Teise versiooni 24 x 96 pikslise kordusega kavandi
kudumisproovidega jäin rahule ning jätkasin oma töö planeerimist värvikaarti kasutades.
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Foto 4-1. Tööproovid esimesest seitsmendani kudumise järjekorras alt üles (Allikas: autor)

4.2 Analüüs
Kudumise planeerimisel arvestasin, et lõngade kaal jaotuks nelja värvi vahel võrdselt. 30 cm
tööproovi kudumiseks kulus kokku 160 gramm lõnga. Kavandi kudumiseks jaotasin 2.723 g
värvitud lõnga nelja erinevasse gruppi: lilla- 760 g, roheline- 628 g, beež- 684 g, helelilla651g. (Fotod 4-2) Pruunid toonid kuulusid beeži gruppi. Töö värvikaardiga seisnes
olemasolevate värvinäidiste kõrvutamises enne kudumist kui ka kudumise ajal.
Kudumisproovide põhjal arvestasin algselt lõnga kuluks 1813 grammi lõnga, kokku kulus töö
kudumiseks 1603 grammi lõnga.
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Fotod 4-2. Värvitud lõngade jagamine kavandi järgi nelja gruppi (Allikas: autor)

Kudumise järjekorra määrab ehitatud sidus. (Foto 4-3) Kuna korraga oli võimalik kududa
nelja erinevat värvitooni, siis tegin kudumise jooksul muudatusi. Näiteks pruuni värvitooni
paigutasin kavandit lugedes ühel hetkel rohelise värvi gruppi (Fotod 4-4). Vahetasin kududes
lõngu Point rentrée tehnikat rakendades. Point rentrée tähendab tehnikat, kus uue tooni
saamiseks kasutatakse olemasolevate toonide vaheldumisi kudumist (Holyoke 2013: 206).
Niiviisi alustasin näiteks beeži värvi lõngaga uue tooni kudumist, mis oli eelnevaga võrreldes
märkimisväärselt heledam või tumedam.

Foto 4-3. Värvitud lõngade kudumise järjekord siduse järgi (Allikas: autor)

Fotod 4-4. Kudumise protsess (Allikas: autor)
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Kavandi kudumisel dokumenteerisin lõngade vahetumist, mis on välja toodud Lisas 3.
Lisa 3 tabelis on näha, et lilla tooni kudumisel on kasutatud kahe tooni vaheldumisi kudumist.
Niiviisi kududes soovisin lavendliõite värvuses erinevaid toone tabada.

Foto 4-5. Kudumise protsess digitaalsel TC-1 žakaarteljel. (Allikas: autor)

Kudusin magistritöö kuu aja jooksul kaheteistkümnel korral. (Foto 4-5) Püüdsin kudumise
lõpetada alati siis, kui olin tulemusega rahul. Toonide vahetamise protsess aeglustas TC-1
žakaarteljel kudumist, kuid see protsess ise oli huvitav minu jaoks. Joonistatud kavand oli
mul kudumise lõpuni kõrval, mille järgi tegin lõngade vahetamisel valikuid. Selline töötamise
viis oli oluline piiratud ja erinevate lõngatoonide tõttu.
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4.3 Piltvaip „Eemaldumine inimesest”

Teose mõõdud on 72x307 cm. Riputasin teose üles kaares, eesmärgiga lisada pildile
ruumilisust. Eksponeerin enda teost pimendavate mustade kardinate ja aknast kumava
valguse taustal, sest mulle tundus, et sellistel tingimustel toovad taimedega värvitud
lõngatoonid piltvaibal kujutatu paremini välja.

Foto 4-6. Piltvaip „Eemaldumine inimesest” (Allikas: autor)
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KOKKUVÕTE
Magistritöö seisnes lummuse idee pildilise narratiivi kaudu nähtavaks tegemises läbi
iseseisva loomingulise projekti. Uurisin, millised tekstiiltehnilised lahendused on sobivad
narratiivi kandva idee teostuseks.
Jõudsin järeldusele, et nii mõnigi hetk võib osutuda tsivilisatsioonist sõltumatuks ja
aegumatuks minu jaoks. Avastasin, et kui ma soovin millestki rääkida, siis see ei aegu.
Mõtestasin lummuse hetke enda joonistatud visuaali kaudu ja kudusin tekstiili, mõtiskledes,
kust see lummus tuleb.
Käsitlesin hetke narratiivi tõlkimisel tekstiili meediumisse ühte võimalikku tehnilist
lahendust- žakaartehnika rakendamist enda jaoks uues võtmes ning kududes enda loodud
materjali ja värvikaarti kasutades. Tekstiili loomise aeg juulist jaanuarini oli täidetud
erinevate tööetappidega alates villa töötlemisest, lõngade värvimisest, kavandi joonistamisest
kuni siduste ehitamiseni ja kudumiseni. Projekti dokumenteerimine osutus oluliseks
töövahendiks katkestuste tõttu, mis erinevate töö etappide vahele tekkisid.
Tekstiili luues motiveerisid mind kõige enam etapid, mis olid uued, mis nõudsid
mugavustsooni ületamist. Läbi magistritöö praktika kõnetas mind kogu loomeprotsess, see,
kuidas algidee läbi joonistuse ja tekstiiltehniliste etappide lõpptulemuseks arenes. Kirjeldus
sellest, kuidas leida ideele sobivaim teostusvorm läbi taustauurimuse ja tehnoloogiliste
valikute, näitab viise võimaliku loomeprotsessi ülesehitamiseks.
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SUMMARY
Moving away from human
In 2014 I was surrounded by lavender fields in Saint-Martin-sur-Lavezon, in the South of
France. At that time I realized, that I was surrounded by enchantment. Now, almost seven
years later, the same enchantment is still with my thoughts and this made it possible for me to
illustrate that moment now.
The master thesis is an Independent Creative Project.
The written part of my thesis consists of four chapters. The first chapter is about a moment
and a narrative, where I look into the representations of idea. I am interested in idea context,
because lavender fields I drew now from memory, symbolizes the flow of time, meaning an
idea is timeless.
In the second chapter I give a brief overview of my background and concentrate on tapestry
meanings.
The third chapter is dedicated to creating from the start, alpaca wool processing, spinning and
dyeing alpaca yarn with plant based material. My aim is to translate later an enchantment
drawing on tapesrty using a plant dyed colormap, because I am interested in finding out
unusual ways of thinking about alpaca fiber, which is used primarily as clothing material.
In the last chapter I am describing my methods in making tapestry, which is a conscious and
systematic creative process with a TC-1 jacquard loom.
During the creative project, my finding was that enchantment is also on the textile I created
and discovered that my idea is constantly new, as it was back that moment.
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LISAD
LISA 1. Katsetes kasutatud värvitaimede nimekiri

Achillea millefolium, harilik raudrohi (ürt) (Eestikeelsete taimenimede andmebaas, i.a)
Alnus rubra Bong., punane lepp (koor)
Betula, kask (lehed)
Calluna vulgaris, kanarbik (ürt)
Centaurea, jumikas (õied)
Haematoxylon campechianum, sinipuit (ekstrakt)
Hypericum perforatum, liht- naistepuna (ürt, õied)
Indigofera tinctoria, värvi-indigopõõsas (ekstrakt)
Juglans cinerea, hall pähklipuu (viljad)
Lythrum salicaria, harilik kukesaba (ürt)
Origanum vulgare, harilik pune (ürt)
Papaver rhoeas, kukemagun (õied)
Rhus typhina, äädikapuu, harilik sumahh (lehed)
Rubia tinctorium, krapp, harilik punavärvik (juure ekstrakt)
Solidago virgaurea, harilik kuldvits (ürt)
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LISA 2. Värvilahuste valmistamise ja lõngade värvimise katsed
Katsetel kasutasin AS Keila Vesi puurkaevu vett, mille keskmised näitajad on:
üldraud-0,03mg/l, pH-7,9 (Keila vesi 2021, i.a), välja arvatud esimese katse puhul, milles
kasutasin Raasiku kraanivett. Värvilahuste valmistamisel lisasin vett vastavalt vajadusele
põhimõttel, et ürt oleks keetmisel või kuumutamisel veega kaetud.
I PIGMENDI ERALDAMINE KASUTATUD VÄRVILAHUSEST
I Solidago virgaurea, harilik kuldvits. Juuni 2020, Raasiku
Antud katsel viisin läbi pigmendi eraldamise (B&E 2018: 138), et juba kasutatud värvilahust
(Foto I-1) säilitada.

Foto I-1. Kasutatud värvilahusest pigmendi eraldamine (Allikas: Anastasia Rikk)

Värvilahus, mida kasutasin, oli valmistatud 1000 g kuivatatud hariliku kuldvitsa ürdist ja
Raasiku kraaniveest. Värvilahuses oli eelnevalt värvitud 1000 g maarjajääga peitsitud lõnga.
100 g maarjajääd segasin keeva veega ning lisasin 60 °C ni jahtunud värvilahusesse.
Värvilahust segasin ning lisasin 50 g keevas vees lahustatud kaltsineeritud soodat. Lahuse
jätsin 4 h seisma ja kurnasin läbi neljakordse riide 12 h jooksul. Pigment jäi kurnates riide
peale. Pigmendipastat õnnestus eraldada 150 g. 30 g pigmendipastat kuivatasin päikesepaistel
kaheksa tunni jooksul 25 °C juures ja 120 g pigmendipastat säilitasin külmkapis +4 °C
juures. Kuivatamisel pigmendipasta söestus päikese käes ja edasist kasutamist ei leidnud. (I
Tabel).

53

pigmendi eraldamine kasutatud värvilahusest /TULEMUS

kogus

hariliku kuldvitsa värvilahus

10 l

maarjajää

100 g

kaltsineeritud sooda

50 g

PIGMENDIPASTA

150 g

pigmendi kuivatamine päikese käes 8h/TULEMUS

kogus

kuldvitsa pigmendipasta

30 g

KULDVITSA PIGMENDI PULBER

14 g

g- aine kaal grammides; l- vee/värvilahuse hulk liitrites

I Tabel. Pigmendi eraldamine kasutatud värvilahusest

II-III PIGMENDI ERALDAMINE VÄRVILAHUSEST
Katsed (B&E 2018: 138) on läbi viidud juuli alguses 2020. aastal, kui liht- naistepuna on just
hakanud õitsema. Kasutasin Keila linna kraanivett. Antud katse võrdleb nii värskest ürdist kui
ka värsketest õitest ekstraheeritud värvilahusest pigmendi eraldamist. Viisin katse läbi
vahetult peale värvilahuse valmistamist.
II Hypericum perforatum, liht- naistepuna Juuli 2020, Keila
Katsel kasutasin ürti, mida olin korjanud 10 cm ladvast. 630 g värskest liht- naistepuna ürdist
valmistasin värvilahuse. Ürt seisis seitsmes liitris külmas vees 24 tundi. Kuumutasin
värvilaust tund aega 50-70 °C juures. Segasin 70 g maarjajääd keeva veega ning lisasin 60 °C
ni jahtunud värvilahusesse. Segasin värvilahust ning lisasin 35 g keevas vees lahustatud
kaltsineeritud soodat. Jätsin lahuse neljaks tunniks seisma ja kurnasin läbi neljakordse riide
12 h jookul. Pigment jäi kurnates riide peale. Värskest ürdist valmistatud ekstraktist õnnestus
pigmendipastat kurnamisel eraldada 580 g. Pigmendipasta säilitasin külmkapis +4 °C juures.

pigmendi eraldamine
värvilahusest/TULEMUS

g

l

°C

h
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liht-naistepuna ürdist värvilahuse
valmistamine

630

värvilahus

7 50-70
7

1
60

maarjajää

70 0.2

90

kaltsineeritud sooda

35 0.2

90

PIGMENDIPASTA

4

580

g- aine kaal grammides; l- vee/värvilahuse hulk liitrites; °C- värvilahuse temperatuur; h- kulunud aeg tundides
II Tabel. Pigmendi eraldamine ürdi värvilahusest

III Hypericum perforatum, liht- naistepuna. Juuli 2020, Viljandimaa
Katsel kasutasin 1000 g naistepuna õitest ja kuuest liitrist kraaniveest valmistatud ekstrakti.
Õied seisid samuti külmas vees 24 h.
Kuumutasin lahust tund aega 50-70 °C juures. Kuuma ekstrakti kurnasin läbi sõela.
Lahustasin 60 g maarjajääd keevas vees ning lisasin 60 °C lahusesse. Lahustasin 30 g
kaltsineeritud soodat keevas vees ning segasin lahusesse. Pigment sadestus põhja kahe tunni
jooksul. Läbipaistvaks muutunud pealmine vee valasin ära. Ülejäänud lahuse kurnamisel läbi
tiheda puuvillase riide õnnestus eraldada 200 g tumerohelist värvi naistepuna pigmenti (Foto
III-1) pastana, mida säilitasin külmkapis +4 °C juures.

Foto III-1. Naistepuna ürdist valmistatud pigment (Allikas: Anastasia Rikk)

Värskest ürdist ekstraheeritud lahusest on võimalik kurnata rohkem pigmenti, kui ainult õitest
valmistatud ekstraktist või eelnevas testis juba kasutatud värvilahusest. Saadud pigmenti on
hiljem võimalik edasi testida lõnga värvimisel.
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pigmendi eraldamine
värvilahusest/TULEMUS
liht- naistepuna õitest värvilahuse
valmistamine

g

l
1000

värvilahus

6 50-70
6

maarjajää

60

kaltsineeritud sooda

30

PIGMENDIPASTA

200

h

°C

1
60

2

g- aine kaal grammides; l- vee/värvilahuse hulk liitrites; °C- värvilahuse temperatuur; h- kulunud aeg tundides
III Tabel. Pigmendi eraldamine õitest valmistatud värvilahusest

IV-V VÄRVILAHUSTE VALMISTAMINE VÄRSKETEST ÕITEST
Viisin läbi värsketest õitest ekstrakti valmistamise. Ekstrakte valmistasin maguni ja jumika
õitest ning säilitasin sügavkülmas. Ekstrakte on võimalik tulevikus üles sulatada ja kasutada
lõnga värvimisel.
IV Papaver rhoeas, kukemagun. Juuli 2020, korje: Keila
Katsel kasutasin 380 g Keila raudtee aladelt korjatud kukemaguna õisi. Õied panin kolme
liitri külma kraaniveega täidetud roostevabast terasest potti ning kuumutasin tund aega 60 °C
juures. Kukemaguni värvilahusega värvisin hiljem alpaka lõnga.
V Centaurea, jumikas. Juuli 2020, korje: Keila
Katsel kasutasin 410 g värskelt korjatud jumika õisi. Õied panin 3 l külma kraaniveega
täidetud roostevabast terasest potti ning kuumutasin 1 h 60 °C juures. Jahtunud ekstraktid
kurnasin läbi sõela plastikanumasse ja külmutasin sügavkülmikus. Jumika värvilahust
kasutasin hiljem vaid trükkimise pastade valmistamise katsetes Alpaka villale (lisas ei
kajasta) ja sinerõikaga värvimise katsel alpaka villale (lisas ei kajasta). Jumika ekstrakti ma
hiljem alpaka lõngade värvimises ei kasutanud, kuna koguseliselt oli mul vähe ekstrakti ning
ka trükkimise värvustulemused jäid kahvatud.
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VI- XI VÄRVILAHUSE VALMISTAMINE ÜRDIST
Dokumenteerisin värskest ürdist värvilahuste valmistamist. Valmistasin harilikust kuldvitsa
ürdist, harilikust kukesaba ürdist, harilikust pune ürdist, kanarbiku ürdist, harilikust raudrohu
ürdist ja liht- naistepuna ürdist värvilahuseid. Säilitatasin kontsentreeritud värvilahuseid
sügavkülmas. Katsed viisin läbi juulist septembrini 2020. aastal (III Tabel). Kasutasin Keila
linna kraanivett. Lõngade värvimisel (katsed XII-XXXIII) kasutasin hariliku kuldvitsa,
kanarbiku, liht- naistepuna ja hariliku- raudrohu taimedest valmistatud lahuseid; hariliku
kukesaba ja hariliku pune värvilahuseid kasutasin hiljem vaid trükkimispastade valmistamise
katsetes (lisas ei kajasta) ja sinerõikaga värvimise katsel (lisas ei kajasta).

värvilahuste valmistamine
värskest ürdist

g

l

h

°C

harilik kuldvits, Solidago virgaurea

640

3 60-70

2

harilik kukesaba, Lythrum salicaria

580

3 50-60

2

harilik pune, Origanum vulgare

356

2 50-70

1

kanarbik, Calluna vulgaris

359

2

80

1

liht- naistepuna, Hypericum

640

3

60

2

500

3

89

1

perforatum

harilik raudrohi, Achillea
millefolium

g- ürdi kaal grammides; l- vee hulk liitrites; °C- värvilahuse kuumutamise temperatuur; h- kulunud aeg tundides
III Tabel. Värvilahuste valmistamine värskest ürdist

VI Solidago virgaurea, harilik kuldvits. Juuli 2020, korje: Keila
Esimesel katsel kasutasin 640 g 15 cm taime ladvast lõigatud värsket hariliku kuldvitsa ürti.
Panin ürdi (Foto VI-1) kolme liitri külma kraaniveega täidetud roostevabast terasest potti 48
h seisma ning kuumutasin seejärel tund aega 60-70 °C juures.
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Foto VI-1 hariliku kuldvitsa ürt värvilahuses (Allikas: Anastasia Rikk)

VII Lythrum salicaria, harilik kukesaba. Juuli 2020, korje: Keila
Kasutasin maantee äärest korjatud 580 g hariliku kukesaba (Foto VII-1) värsket ürti ja 3 l
Keila linna kraanivett. Kuumutasin 48 h külmas vees seisnud ürti kaks tundi 50-60 °C juures.
Kukesaba värvilahust kasutasin hiljem vaid trükkimise katsetes Alpaka villale (lisas ei
kajasta) ja sinerõikaga värvimise katsel alpaka villale (lisas ei kajasta). Kukesaba ekstrakti
ma hiljem alpaka lõngade värvimises ei kasutanud, kuna trükkimise värvustulemused jäid
kahvatud.

Foto VII-1. Õitsev harilik kukesaba (Allikas: Anastasia Rikk)

VIII Origanum vulgare, harilik pune. August 2020, korje: Keila
Kasutasin 356 g värske hariliku pune ürti. Kuumutasin 24 h kahes liitris külmas vees seisnud
ürti tund aega 50-70 °C juures. Pune värvilahust kasutasin hiljem vaid trükkimise pastade
valmistamise katsetes Alpaka villale (lisas ei kajasta) ja sinerõikaga värvimise katsel alpaka
villale(lisas ei kajasta). Pune ekstrakti ma hiljem alpaka lõngade värvimises ei kasutanud,
kuna trükkimise värvustulemused jäid kahvatud.
IX Calluna vulgaris, kanarbik. September 2020, korje: Klooga
Kanarbiku ürt seisis enne kuumutamist 24 h kahes liitris külmas kraanivees. Kuumutasin
lahust seejärel tund aega 80 °C juures.
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X Hypericum perforatum, liht- naistepuna. August 2020, korje: Keila
Värvilahuse valmistamisel kasutasin 640 g liht- naistepuna ürti ja kolm liitrit kraanivett (Foto
X-1), mida kuumutasin kaks tundi 60 °C juures ning säilitasin jahtunud lahuse
sügavkülmikus.

Foto X-1. Naistepuna ürt vees (Allikas: Anastasia Rikk)

XI Achillea millefolium, harilik raudrohi. August 2020, korje: Keila
500 g hariliku raudrohu värsket ürti (Foto XI-1) kuumutasin kolmes liitris kraanivees tund
aega 89 °C juures. Jahtunud värvilahused kurnasin läbi sõela plastikanumatesse ja külmutasin
sügavkülmikus.

Foto XI-1. Raudrohi (Allikas: Anastasia Rikk)

XII-XXXIII ALPAKA LÕNGADE PEITSIMISED JA VÄRVIMISED
Peitsimise tööjärgud: vihile hoidepaelte sidumine, lõnga kaalumine, 1 kg lõnga kohta 30 liitri
vee välja mõõtmine, peitsi kaalumine, peitsilahuse valmistamine, lõngavihtide tõstmine 45 °C
peitsimisvette, vee soojendamine 80-90 °C ni, kuumuse hoidmine 1 tund. (Klemola 1978: 31)
Värvimise tööjärgud: taimede korjamine, värvilahuste keetmine, kurnamine, lõnga
ettevalmistamine, lõnga peitsimine, värvimine, loputamine, kuivatamine. (Klemola 1978: 25).
Lõngad pesin enne värvimist Sodasani nõudepesuvahendi ja 37°C veega. Nõudepesuvahendit
lisasin kaks supilusikat kümne liitri vee kohta. Loputasin lõngu kaks korda 37 °C puhtas
vees. Nõudepesuvahendi pH oli indikaatorpaberiga (Lach ner, pH 0-12) mõõtes 5-6.
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XII Peitsimine. September 2020
Lõngade peitsimine 10% maarjajää ja 5% viinakiviga kuiva lõnga massist. Lõngad peitsisin
tund aega 85 °C juures ja jätsin toatemperatuurini jahtuma. Peale jahtumist loputasin lõnga
kaks korda 37 °C vees. (09.2020)
XIII Hypericum perforatum, liht- naistepuna. Oktoober 2020, korje: Keila
Naistepuna värvilahusega (katse X) alpaka lõngade värvimine. Testisin aja mõju värvi
tulemusele. Värvitava tekstiili ja taimede suhe oli üks kolmele. Säilitatud värvilahuses
värvisin 15 minutit, 30 minutit ja 60 minutit peitsima alpaka lõnga ning 30 minutit ja 60
minutit peitsitud alpaka lõnga (katse XII). Värvimise temperatuuri hoidsin 85 °C juures.
Peitsimata lõngad värvusid õrnalt roosaks ja peitsitud lõngad kollaseks. Toonivahe lühemat ja
pikemat aega värvilahuses olnud lõngade vahel on olemas, kuid mitte väga suur. Peitsitud
lõngad on läikivamad kui peitsimata lõngad.
XIV Papaver rhoeas, kukemagun. Oktoober 2020, korje: Keila
Sulatatud kukemaguna värvilahusega (katse IV) peitsitud ja peitsimata lõngade värvimine
(Foto XIV-1) 70-89 °C juures kaks tundi. Värvilahuse temperatuur tõusis vahepeal väga
kõrgeks, korraks isegi 95 °C. Lõnga oli natuke viltunud pärast värvimist. Värvitoon jäi
peitsitud lõngal heledam. Maarjajää peits võtab enda külge pigmenti, aga muudab selle
erksamaks või natuke heledamaks.

Foto XIV-1. Kukemagunaga alpaka lõngade värvimine (Allikas: Anastasia Rikk)

XV Juglans cinerea, hall pähklipuu. Oktoober 2020, korje: Tallinn
Halli pähklipuu pähklitest värvilahuse valmistamine ja värvimine. (Foto XV-1) Leotasin 760g
halli pähklipuu vilju külmas vees 24 h. Keetsin tund aega 100 °C juures ja jahutasin
toatemperatuurini. Neli lõngavihti lisasin korraga lahusesse. Esimese vihi võtsin välja pärast
15 minutit 85 °C vees olemist, teise vihi võtsin välja pärast 30 minutit 85 °C vees olemist,
kolmanda vihi võtsin välja pärast 60 minutit 85 °C vees olemist, neljanda vihi jätsin koos
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viienda vihiga värvivette jahtuma. Viienda lõngavihi lisasin pärast värvimist, kui värvivesi oli
jahtunud 55 °C juurde ning hoidsin vihti 12 tundi jahtunud värvivees. Erineva ajaga
värvivees lõngade hoidmine andis väga erinevaid pruune toone. Isegi jahtunud värvivesi
toonis lõnga. Halli pähklipuu viljad sisaldavad väga palju pigmenti.

Foto XV-1. halli pähklipuu viljadega alpaka lõngade värvimine (Allikas: Anastasia Rikk)

XVI Haematoxylon campechianum, sinipuit (ekstrakt). Oktoober 2020
Sinipuidu ekstraktiga lõngade värvimisel lisasin seitsmesse liitrisse värvivette neli grammi
sinipuidu ekstrakti ehk kaks protsenti kuiva lõnga massist. Ekstrakti lahustasin eelnevalt
kahes detsiliitris keevas vees. Kasutasin 10 % maarjajää ja 5 % viinakiviga varem peitsitud
lõnga. Asetasin märgunud lõngad 40 °C juures värvivette ja tõstsin temperatuuri aeglaselt 85
°C juurde. Värvisin lõngu tund aega ning lasin värviveel üleöö jahtuda. Tulemus jäi huvitav,
kuid ebaühtlane, kuna kasutasin ilmselt liiga vähe ekstrakti ei olnud värvitava materjali ja
lahuse suhe paigas.
XVII Rhus typhina, äädikapuu, harilik sumahh. (lehed). Oktoober 2020, Tartumaa
254g äädikapuu lehtedega 250 g alpaka lõnga värvimisel kasutasin tanniinirikast ürti peitsina.
Värvisin lõnga tund aega 85 °C juures. Lõnga värvus tuli väga ilus kollakasbeež.
XVIII Rooste lahus & Rhus typhina, äädikapuu, harilik sumahh (lehed). Oktoober 2020,
Tartumaa
Lisasin rooste lahuse, mis oli valmistatud äädika ja vee lahusena koos raudnaeltega suhtes
1:4, lisamine äädikapuu lehtede värvilahusele (katse XVII) suhtega kaks supilusikat liitri vee
kohta 70 °C juures. Värvitud lõngad jätsin üleöö värvivette jahtuma. Lõngad värvusid
hallikasbeežiks.
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XIX Rhus typhina, äädikapuu, harilik sumahh (lehed) & Haematoxylon campechianum,
sinipuit (ekstrakt). Oktoober 2020
Kasutatud sinipuidu värvilahusega (katse XVI) ja äädikapuu lehtedest valmistatud
värvilahusega (katse XVII) koos värvimine tund aega 70-80 °C juures ning kahe supilusika
rooste lahuse, mis oli valmistatud äädika ja vee lahusena koos raudnaeltega suhtes 1:4,
lisamine peale värvimist. Lõng (Foto XIX-1) värvus sarnaselt, eelmise katse (katse XVIII)
tulemustega võrreldes.

Foto XIX-1. Erinevate värvilahustega värvitud alpaka lõng

XX Calluna vulgaris, kanarbik & Solidago virgaurea, harilik kuldvits, Achillea millefolium,
harilik raudrohi. Oktoober 2020
Kanarbiku (katse IX), hariliku kuldvitsa (katse VI) ja hariliku raudrohu (katse XI)
värvilahustega lõngade värvimine. Soovisin testida nii peitsitud (katse XII) kui peitsimata
lõnga värvumist. Värvisin lõngu samal ajal tund aega 85 °C juures. Peitsitud lõngad värvusid
kollasemaks.
XXI Solidago virgaurea, harilik kuldvits. Oktoober 2020, korje Keila
1 kg kuivatatud hariliku kuldvitsa ürdiga alpaka lõnga värvimine. Soovisin katsetada
äädikapuulehtedega peitsitud lõnga (katse XVII) värvumist võrreldes maarjajääga peitsitud
lõnga (katse XII) värvumisega. Värvisin lõngu 85 °C juures tund aega. Maarjajääga peitsitud
lõng värvus kollasemaks, kui äädikapuulehtedega värvitud lõng. Värvisin sama värvimisega
ka eelnevalt värvitud lõnga (katse XX). Lõngad ei muutnud oluliselt oma tooni. Värvisin
lahuse jahtudes 60 °C ni lõngad indigoga üle viie ja kümneminutilise ajaga viiendal
värvimisel.

XXII Hypericum perforatum, liht- naistepuna. Oktoober 2020
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Liht-naistepuna pigmendist valmistatud lahusega (katse II-III) lõngade värvimine 85 °C
juures tund aega. Värvisin peitsitud lõnga (katse XII) ja peitsimata lõnga koos samas
värvivees. Peitsitud lõng värvus kollasemaks võrreldes teise naistepuna ürdist valmistatud
värvimise (katse XIII) tulemusega. Töötlemata lõng värvus minimaalselt. Sama värvimisega
katsetasin ka eelnevalt peitsitud ja kuldvitsa kuivatatud ürdiga värvitud lõnga (katse XXI)
värvimist. Saavutasin väga ilusa kuldkollase tooni.

XXIII Indigofera tinctoria, värvi-indigopõõsas (ekstrakt). November 2020
Indigoga värvimine. Liis Luhamaalt saadud indigoga värvimise retsepti (Indigoga värvimise
töötuba EKA ruumides 2020) kasutamine. Kümne grammi indigo pulbri asemel lisasin seitse
grammi indigo pulbrit ning lahusesse valasin poole lahustatud indigo (Foto XXIII-1) segu.
Esimesel värvimisel värvisin 200 g pestud lõnga helesiniseks; teisel värvimisel värvisin
samuti kokku 200 g lõnga: kolm erinevalt värvitud lõnga (katse XX, XII, XXI ; katse XII,
XIII, XXI; katse XX, XXI) roheliseks; kolmandal värvimisel lisasin linase pluusi; neljandal
värvimisel kasutasin eelnevalt äädikapuu lehtedega värvitud lõnga (katse XVII) ja
kuldvitsaga eelnevalt värvitud lõnga (katse XXI); viiendal värvimisel värvimisel kasutasin
eelnavalt värvitud lõngad (katse XII, XVI) ja peitsitud ning maguniga värvitud (katse XII,
XIV) lõngavihi.

Foto XXIII-1 Lahustatud indigo värvaine (Allikas: Anastasia Rikk)

XXIV Rubia tinctorium, krapp, harilik punavärvik (Juure ekstrakt pulbrina). November 2020
Krapi ekstraktiga lõnga värvimine. Lisasin kuuele liitrile 45 °C veele 20 g keevas vees
lahustatud krapi ekstrakti. Segasin värvilahust ja lisasin 200 g lõnga. Kuumutasin vee
aeglaselt 60 °C juurde ning värvisin üks tund ühtlast temperatuuri hoides. Soovisin katsetada
eelnevalt indigoga värvitud lõngade värvumist lillaks. Katses osalesid lambavillane lõng,
siidikiud ja alpaka lõng. Kõige oodatuma tulemuse saavutasin siidikiududel. Alpaka lõngad ei
värvunud lillaks, pigem sinakaks ja oranžiks vaheldumisi.
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XXV Haematoxylumcampechianum, sinipuit. November 2020
Sinipuidu ekstraktiga lõngade värvimine. Segasin 45 °C vette viis grammi (2 % kuiva lõnga
massist) keevas vees lahustatud ekstrakti ning tõstsin temperatuuri aeglaselt (poole tunni
jooksul) 85 °C juurde. Värvisin üks tund ning lasin värviveel terve öö jahtuda. Värvimisel
kasutasin eelnevalt värvitud lõngu (üks lõngaviht katselt XXIII/esimene värvimine; üks
lõngaviht katselt XII, XVI; kaks vihti katselt XII, XVI, XXIII/viies värvimine; üks viht
katselt XII, XIV, XXIII/viies värvimine). Sinipuidu ekstrakt lisas indigoga värvitud lõngadele
sügavust. Helelilla lõng (katse XII, XVI) värvus tumelillaks, ülejäänud lõngadel domineerib
sinine värv.
XXVI Lõngade peitsimine maarjajääga
839 g lõnga peitsimine maarjajää ja viinakivi lahuses. Lisasin 15 l 40 °C veele 167 g ehk 20
% kuiva lõnga massist keevas vees lahustatud maarjajääd ja 41 g ehk viis protsenti kuiva
lõnga massist keevas vees lahustatud viinakivi pulbrit. Lisasin lõngad lahusesse ja tõstsin
aeglaselt temperatuuri 85 °C juurde. Hoidsin temperatuuri üks tund ja jätsin lõngad ööseks
lahusesse jahtuma.
XXVII Haematoxylum campechianum, sinipuit. Detsember 2020
Sinipuidu ekstraktiga lõngade värvimine. Soovitatakse võtta 100g lõnga kohta 2 g ekstrakti,
et saavutada särav lilla toon (Wild Colours 2021, i.a). Värvisin 600g lõnga, mis on 20%
maarjajää ja 5% viinakivi peitsiga peitsitud üks tund 85 °C juures ning jahutatud potis üleöö,
loputatud 37 °C vees kaks korda ning tõstetud värvivette 37 °C juures.12 g ekstrakti on
lahustatud eelnevalt ühes liitris kuumas vees. Tõstsin lõngade värvivee temperatuuri aeglaselt
85 °C juurde ja hoidsin esialgu 45 minutit, vahepeal lõngu kaks korda ettevaatlikult segades
ja tulemust kontrollides (Foto XXVII-1). Hoidsin 82 °C juures üks tund ning jätsin lõngad
värvivette jahtuma.

Foto XXVII-1. Sinipuidu ekstraktiga lõnga värvimine 45 minuti möödudes. (Allikas: Anastasia Rikk)
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Õhtul tõstsin lõngad jahtunud värviveest 20 % maarjajää/ 5 %viinakivi jahtunud lahusesse ja
jätsin 24 h seisma.

XXVIII Haematoxylum campechianum, sinipuit. Detsember 2020
Värvimine eelmise katse lahusega, mille pH väärtust on tõstetud kaheksani kaltsineeritud
sooda ja viie grammi ekstrakti lisamisega. Selle katse lõpus lisasin loputusvette kaks
supilusikat äädikat, mis muutis lilla tooni lõngadel punasemaks. (Foto XXVIII-1)

Foto XXVIII-1. Lillaks värvitud alpaka lõngad (Allikas: Anastasia Rikk)

XXIX Haematoxylum campechianum, sinipuit. Detsember 2020
Eelmise värvilahuse kasutamine, lisasin vaid natuke kaltsineeritud soodat ja tõstsin 20 %
maarjajääga/ 5 % viinakiviga peitsitud lõngad 50 °C juures lahusesse. Kuumutasin lahust 82
°C juures tund aega (Foto XXIX-1) ja lasin lõngadel jahtuda koos värvilahusega. Kui lõngad
potist välja võtsin, loputasin õrna äädika lahusega, et muuta pH lõngale sobivamaks. Protsess
muutis lõngade värvi sinakaslillast punakamaks lillaks.

Foto XXIX-1 Alpaka lõngade värvimisprotsess (Allikas: Anastasia Rikk)

XXX Haematoxylum campechianum, sinipuit. Detsember 2020
Eelmise katse värvilahuse kasutamine külmas maarjajää lahuses 12 h seisnud lõngadega.
Tõstsin lõngad 37 °C juures värvilahusesse ja tõstsin temperatuuri kuni 85 °C, mida hoidsin
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üks tund. Lõngad värvusid õrnalt helelillaks. Seekord loputusvette äädikat ei lisanud, kuna
värvilahuse pH väärtus oli seitse.
XXXI Peitsimine
Erinevate lõngade üle peitsimine 20 % maarjajää ja 10 % viinakivi lahuses 85 °C juures üks
tund. Peitsisin ühe värvimata lõnga vihi ja viis värvitud lõnga vihti, mille värvimiseks on
eelnevalt kasutatud maguni õisi, indigo pulbrit, sinipuidu ekstrakti, krapi ekstrakti erinevas
järjekorras (Foto XXXI-1). Minu soov oli peitsitud sinise tooniga lõngad hiljem kollasega üle
värvida, et saavutada roheline toon.

Foto XXXI-1. Peitsimiseks valitud lõngad. (Allikas: Anastasia Rikk)

Katse tulemused olid väga huvitavad. Sinipuidu ekstraktiga eelnevalt värvitud lõng, mis oli
tumesinine, saavutas murtud helelilla tooni ja andis kogu oma pigmendi veel peitsimata ja
värvimata lõngale. Värvimata lõng värvus heleroosaks, kuna sinipuidu pigment muutus
happelises keskkonnas punaseks.

Foto XXXI-2. Peitsimise järgne lõngade pesu. (Allikas: Anastasia Rikk)

XXXII Betula, kask (lehed). Detsember 2020
Kaseviha lehtedest valmistatud värvilahusega lõnga värvimine. Kasutasin eelmises katses
maarjajääga peitsitud lõngu, mis olid sinist tooni. Esmalt kallasin kasevihalt nopitud lehtedele
keeva vee peale ja lasin seista kolm tundi ning seejärel keetsin lehti üks tund. Keedetud
värvilahus seisis üleöö. Järgmisel päeval kurnasin lehed läbi sõela ja tõstsin lõngad lahusesse.
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Kui temperatuur oli tõusnud 82 °C juurde, püüdsin hoida temperatuuri üks tund. Lõngad
värvusid veel kuni värvilahuse jahtumiseni. (Foto XXXII-1)

Foto XXXII-1. Kaseviha värvilahusega sinist värvitooni lõngade ülevärvimine. (Allikas: Anastasia Rikk)

XXXIII Alnus rubra Bong., punane lepp (koor). Jaanuar 2020
Kasutasin 210 g punase lepa koort kuivatatud kujul 64 g lõnga värvimiseks. Koortele valasin
viis liitrit kuuma vett peale ning hoidsin 12 h ning keetsin 100 °C juures 60 minutit. Jahutatud
värvilahuse kuumutasin koos lõngadega aeglaselt 85 °C juurde, mida hoidsin üks tund. Lõng
värvus tumebeežiks.
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LISA 3. Kudumise dokumentatsioon
Järgnev tabel dokumenteerib lõngatoonide (Fotod 3-13) vahetamist ridade järgi TC-1 teljel
kududes. Lühendid R1, L1 jne tähistavad tabelis lõngatoonide numbreid, kooloni taga olevad
numbrid tähistavad žakaarfaili kudumisel rea numbrit. Tabelis on dokumenteeritud kõikide
lõngatoonide vahetamised.
ROHELINE

LILLA

BEEŽ

HELELILLA

R1: 1

L1: 2

B1: 3

H1: 4

B5: 759
R4: 919

H4: 1136
B6: 1227
H6: 1424

R7: 1619

B12: 1675

H4: 1676

B11: 1811
R8: 1971
B11: 1999
R8: 2045
B11: 2063
R8: 2075
B11: 2159
R8: 2191
B12: 2275
R6: 2285

R8: 2323
B10: 2423

R5: 2445

B7: 2503

H6: 2640

L2: 2794
L1: 2802
L2: 2810
L1: 2830
L2: 2850
L1: 2862
L2: 2878

B10: 2879

L1: 2906
L2: 2914
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L1: 2934
L2: 2946
L1: 2978
R2: 2989

L2: 3002
L1: 3026
L2: 3058

H4: 3032
B7: 3039

L1: 3074
L2: 3122
L1: 3146
L2: 3162
R7: 3197

L1: 3194
L2: 3210
L1: 3226
L2: 3298
L1: 3330
L2: 3346

H6: 3359
B15: 3383

L1: 3390

B11: 3491

L2: 3398
L1: 3466
L2: 3482
L1: 3498

B15: 3507
B11: 3519
B15: 3527
B11: 3535
B15: 3563
B11: 3575
B15: 3611
B11: 3639
B15: 3671
B11: 3687

L2: 3698
L1: 3714

B15: 3728
B11: 3767
B15: 3815

L2: 3818

R9: 3823
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L1: 3830
R5: 3853

L2: 3858

B15: 3863

L1: 3874

H1: 3916
H2: 3920

L2: 3922

B11: 3931

L1: 3938

R9: 3951

L2: 3962
L1: 3978
R6: 4037

B11: 4019
R9: 4039

L2: 4066

B11: 4075

L1: 4090

R9: 4095

L2: 4110

H6: 4116

L1: 4138

H1: 4152
R8: 4199
R9:4207
R8: 4227

L2: 4242

R9: 4247
R8: 4267

L1: 4274

R9: 4331

L2: 4378
L1: 4402

H2: 4416
R8: 4459
R9: 4479

L2: 4506

R8: 4539

L1: 4538
L2: 4550
L1: 4562
L2: 4578
L1: 4586
B3: 4589

L2: 4610
L1: 4626

B2: 4633

R9: 4707

H3: 4728
H2: 4740

R8: 4759
L2: 4834
L1: 4838
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B3: 4865

L2: 4926
L1: 4938
L2: 4974
L1: 4990
L2: 5054

H7: 5011

L1: 5082

R8: 5083

H4: 5108
H6:5140

L2: 5194
B2: 5197

L1: 5210

H3: 5212

L2: 5218
L1: 5230
L2: 5242
L1: 5250
L2: 5258

H7: 5299

L1: 5302
L2: 5330
L1: 5358
L2: 5394

R8: 5427

L1: 5462
L2: 5466

H7: 5467

L1: 5470
B4: 5477

L2: 5480

R8: 5511

L1: 5514
L2: 5558

R9: 5587

L1: 5598
L2: 5654
L1: 5670
L2: 5686
L1: 5818
L2: 5826
L1: 5842
L2: 5862
L1: 5890

R8: 5915

L2: 5918
L1: 5934
L2: 6018
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B2: 6047

L1: 6064
L2: 6122

R9: 6155

L1: 6214
L2: 6234
L1: 6370
L2: 6378
O1: 6389

H7: 6447
L1: 6466
L2: 6478
L1: 6482
L2: 6490
L1: 6502
L2: 6586
L1: 6590
L2: 6598
L1: 6610
L2: 6634
L1: 6642
L2: 6674
L1: 6682
L2: 6694
L1: 6702
L2: 6718
L1: 6726
L2: 6730
L1: 6754
L2: 6762
L1: 6778
L2: 6786
L1: 6822
L2: 6826
L1: 6882
L2: 6886
L1: 6946
L2: 6954
L1: 6986
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L2: 7002
L1: 7022
L2: 7026
L1: 7034
L2: 7050
L1: 7058
L2: 7070
L1: 7094
L2: 7102
B8: 7201

L1: 7214
L2: 7238
L1: 7278
L2: 7290

B9: 7425

L1: 7454
L2: 7474
L1: 7490
L2: 7494
L1: 7682
L2: 7686

B14: 7693

L1: 7698
L2: 7706
L1: 7726
L2: 7730
L1: 7794
L2: 7798

B13: 7949
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