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POSITSIOON

Eesti Kunstiakadeemiasse astusin sisse suure põnevusega. See, kuidas sünnivad kangad, 
mustrid, tekstuur — see tundus üks ilus müstiline maailm.
Olen alati olnud suur käsitöö ja isetegemise huviline. Juba lapsena meeldis mulle väga 
riietele uut elu anda, neid ümber õmmelda, peale joonistada ja muud moodi täiendada. 
Mõnikord alustasin ideest, milleks oli vaja sobivat materjali; teinekord materjalist, mis 
käivitas mõtted. Kujutluspilt ja tulemus võisid mõneti erineda. See tähendas, et materjal 
tuli kuidagi “omaks” teha; mõista, millest kangas koosneb ja kuidas käitub ehk mis on asja 
olemus. Ja sellele lisandus muidugi vajadus luua.
Tagasi vaadates võtab EKAs käidud aja hästi kokku väljend “per aspera ad astra”, läbi 
raskuste tähtede poole. Tähed, nagu kombeks, jäid peale ja mured said seljatatud. Tunnen, 
et kool andis mulle kõik olulise tekstiilivaldkonnas orienteerumiseks ning juhatas mind 
just nende kõige südamelähedasemate suundadeni. Olen endas avastanud suure huvi 
sisustustekstiilide, eriti käsitaftingvaipade vastu. Samuti soovin edasi arendada oskusi 
silmuskudumise valdkonnas.

STATEMENT

I applied to the Estonian Academy of Arts with great excitement. How fabrics, patterns and 
textures are created seemed like a wonderful mysterious world. 
I have always been a huge crafts and DIY enthusiast. From an early age I enjoyed giving 
clothes a new life by redesigning and drawing on them. Sometimes I started from an idea 
that needed suitable material, sometimes from the material that sparked ideas. The vision 
and the outcome might have differed from time to time. Meaning that I needed to understand 
what the material consists of and how it behaves, what is the core of it. In addition I often 
felt the need to create.
Looking back , the expression “per aspera ad astra”, through hardships to the stars, sums 
up my time in EAA quite well. The hardships were conquered and I’m reaching the stars. The 
Academy gave me the knowledge to orient in the textile field and directed me to the right 
path. During the studies I have discovered a significant interest in interior textiles, especially 
hand tufted carpets. I would also like to improve my skills in the machine knitting world.
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PROJEKT 001

Mustridisaini kursuse eesmärgiks oli luua 4 
erinevat mustrit, 3 neist pidid iseloomustama 
kõigile teada-tuntud tegelasi ja neljas 
mind ennast. Leian, et loodud mustrid 
on kõik mõnusalt mängulised ja veidi 
lapselikud. Proovisin ka kasutada erinevaid 
töövahendeid ja -stiile. 
Hercule Poirot mustrielemendid on 
joonistatud söega jõupaberile. John Lennoni 
muster valmis värvipliiatsite ja vildikatega 
ning Alice imedemaal peenikeste tintenpenni 
joontega. Mina mustrielementide tegemisel 
lähtusin iseendale kõige meeldivamast 
tööstiilist - minimalistlikust kujundist ja 
konkreetsest joonest.

The aim of the pattern design course 
was to create 4 different patterns, 3 that 
represented well known characters and 
the fourth - myself. I find all the created 
patterns to be pleasantly playful and a little 
bit childish. I used different drawing tools, 
papers and styles. 
The pattern elements of Hercule Poirot are 
drawn on kraft paper using charcoal pencil. 
The John Lennon pattern is done using 
coloring pencils and markers. The Alice in 
Wonderland pattern is drawn using an ink 
pen and later colored in Adobe Illustrator. 
Creating the pattern about myself, I used my 
favourite styles - minimal shapes and sharp 
lines.

Mustri disain / Pattern design
Juhendajad / Tutors: Krista Leesi, Liisa Aid

3 EAP / ETCS
2019

John Lennon
John Winston Ono Lennon (9.10.1940-08.12.1980) oli 
inglise laulja, poeet ja kitarrist, keda tuntakse kõige 
paremini ansambli The Beatles juhina. John Lennon oli 
20. sajandi üks väljapaistvaimaid muusikuid, kelle laule 
peetakse parimateks kogu popmuusika ajaloos.

Mõõtkava 1:2.5

Mõõtkava 1:2
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Lisette Parika
Lisette on EKA tekstiilidisaini kolmanda kursuse 
tudeng. Tema kodust leiab palju vinüülplaate ja taimi. 
Lisettele meeldib jalgrattaga sõita, pinksi mängida ja 
jäätist süüa.

Mõõtkava 1:1

Mõõtkava 1:1
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Alice imedemaal on inglise kirjaniku Lewis 
Carrolli 1865. aastal ilmunud populaarne 
lasteraamat. Loo peategelane on tüdruk 
nimega Alice, kes kukub küülikuurgu ja 
satub fantaasiamaailma. Seal maailmas 
elavad veidrad inimesesarnased olendid ja 
juhtuvad väga kummalised seigad. 

Alice’s adventures in Wonderland is a 1865 
popular novel by English author Lewis 
Carroll. It tells a story of a young girl named 
Alice, who falls through a rabbit hole into a 
subterranean fantasy world populated by 
peculiar, anthropomorphic creatures.

John Lennon
John Winston Ono Lennon (9.10.1940-08.12.1980) oli 
inglise laulja, poeet ja kitarrist, keda tuntakse kõige 
paremini ansambli The Beatles juhina. John Lennon oli 
20. sajandi üks väljapaistvaimaid muusikuid, kelle laule 
peetakse parimateks kogu popmuusika ajaloos.

Mõõtkava 1:2.5

Mõõtkava 1:2
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inglise laulja, poeet ja kitarrist, keda tuntakse kõige 
paremini ansambli The Beatles juhina. John Lennon oli 
20. sajandi üks väljapaistvaimaid muusikuid, kelle laule 
peetakse parimateks kogu popmuusika ajaloos.

Mõõtkava 1:2.5

Mõõtkava 1:2

John Winston Ono Lennon oli inglise laulja, 
poeet ja kitarrist, keda tuntakse kõige 
paremini ansambli The Beatles juhina. John 
Lennon oli 20. sajandi üks väljapaistvamaid 
muusikuid, kelle laule peetakse parimateks 
kogu popmuusika ajaloos.

John Winston Ono Lennon was an English 
singer, songwriter, musician and peace 
activist who found fame as the founder, 
co-lead vocalist and rhythm guitarist of the 
band the Beatles. He is considered to be 
one of the most prominent musicians of the 
20th century.
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Hercule Poirot on belglasest detektiiv 
Agatha Christie kriminaalromaanides. Ta 
tegutseb kokku 33 romaanis ja 54 novellis. 
Poirot on ainuke väljamõeldud tegelane, 
kelle surma puhul on ilmunud järelhüüe New 
York Times’is.

Hercule Poirot is a fictional Belgian 
detective created by Agatha Christie. Poirot 
is one of Christie’s most famous and long-
running characters, appearing in 33 novels 
and 54 short stories. He is the only fictional 
character to receive an obituary on the front 
page of The New York Times after his death.

Lisette Parika
Lisette on EKA tekstiilidisaini kolmanda kursuse 
tudeng. Tema kodust leiab palju vinüülplaate ja taimi. 
Lisettele meeldib jalgrattaga sõita, pinksi mängida ja 
jäätist süüa.

Mõõtkava 1:1

Mõõtkava 1:1
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Mõõtkava 1:1

Mõõtkava 1:1

Lisette on EKA kolmanda kursuse tudeng. 
Tema kodust leiab palju taimi ja vinüülplaate. 
Tema lemmikvärv on roosa, talle meeldib 
mängida pinksi ja sõita rattaga.

Lisette is a third year student in EAA. From 
her home, you can find a lot of plants and 
vinyl records. Her favourite color is pink. 
She loves playing ping-pong and riding her 
bike.



1716

PROJEKT 002

Teose inspiratsiooniks on vahuse, möllava, 
lainetava mere tekstuurid ning ahhaat 
kristallide koloriit ja kuju. Mustrite loomisel 
lähtusin sellest, et tahan neid kasutada 
igapäevaste riideesemete peal: t-särgid, 
viigipüksid, lihtsalõikelised kleidid ja jakid. 
Mustrite algmaterjali loomisel kasutasin 
kanga marmoreerimisele sarnaseid 
tehnikaid. Selliseid tehnikaid kasutades 
saavutasin vahuse mere tekstuuri.
Mustrite loomisel lähtusin ka ahhaadi 
värvitoonidest ja vormist, mida kujutasin 
akvarellidega. Enamik mustrite kavanditest 
on maalitud ja hiljem digitaalselt kohandatud 
nii korduvaks kui kordumatuks mustriks.
Leian, et mustrid loovad terviku oma helgete 
toonide ja sarnaste töömeetodite poolest.

The inspiration of the collection came from 
foamy and wavy sea textures, as well as 
from the shapes and tones of agate crystals. 
The patterns are created for casual everyday 
clothing. The base material for the patterns 
are mostly hand painted. I used acrylic paint 
and a similar technique to paper marbling to 
achieve the foamy sea textures. I also used 
watercolor to create the shapes of agate 
crystals. Most of the patterns are hand 
painted and later altered digitally.

Digitaalne disain / Digital design
Juhendaja / Tutor: Krista Leesi

3 EAP / ECTS
2019
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PROJEKT 003

Suureformaadilise ekperimentaalse trüki-
tekstiili asemel otsustasin luua kollektsiooni 
meeste päevasärkidest. 
Kollektsiooni jaoks valisin teadlikult välja 
triiksärgid, mille eluiga oli lõppemas. 
Paljud neist ei kõlvanud enam isegi teise 
ringi poodidesse müügile, kuna need olid 
märgiliste kulumisjälgedega — määrdunud, 
luitunud, auklikud, plekilised või mõnel 
muul põhjusel kasutuskõlbmatud. Tahtsin 
taaskasutuse viia uuele tasandile, kasutades 
defektseid särke, mis oleksid läinud 
äraviskamisele.  Rakendades erinevaid 
siiditrüki võimalusi, nagu pigmentvärvid, 
mahulised värvid ja flokktrükk, peitsin 
ära särkide vead. Tulemusena sündisid 
unikaalsed mustrilised särgid, mille 
elementide paigutus võimaldas ära peita 
kõik probleemsed kohad ja anda särkidele 
uus elu.
Ringil ei ole algust ega lõppu. Kõik meie 
ümber on ringluses. Puuring. Eluring.
Ajaring. Teine ring. Olgu see särk või puu, 
mida me vaatleme, oma eluringi jooksul 
jätab kõik maha oma jälje. 
Teose eesmärk on anda vanale uus elu. 
Saata vana teisele ringile, uuele eluringile.
Kasutatud meeste päevasärkidele trükitud 
puu aastaringid jätavad maha oma jälje. 
Jälje, mis viib särgid uuele eluringile.

Instead of making a large format 
experimental printed textile piece I decided 
to create a collection of men’s button down 
shirts. The collection consists of 7 men’s 
button down shirts that are all carefully 
selected from second hand shops. All the 
shirts were in bad shape, they had tiny holes, 
were stained and the colors of the fabrics 
were faded. Using different screen printing 
methods, like pigment dyes, puff paint and 
flock printing, I was able to disguise all the 
defects. Resulting in unique patterns, I gave 
a new life to the shirts.
A circle has no beginning nor an end. 
Everything around us is in circulation. 
Whether it’s a shirt or a tree that we are 
looking at, it will leave a mark behind.

The aim of this project is to give new life 
to something old. The tree rings, printed 
on recycled men’s shirts, will leave a mark 
behind. But these are the good kinds of 
marks. They mark the beginning of a new 
circle of life.

Trükitud tekstiilide disain - osa 1
Design for Printed Textiles - part 1

Juhendaja / Tutor: Krista Leesi
3 EAP / 3 ETCS

2017

Tehnika: siiditrükk (pigmentvärvid, 
mahuline värv) ja flokktrükk

Technique: screen printing (pigment dyes, 
puff paint) and flock printing

Materjalid / Materials: puuvill, lina / cotton, linen
Suurus / Size: 7 x meeste päevasärk /  7 x men’s shirt
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Kootud kangakollektsiooni peamine 
inspiratsioon tuli taimedest, eriliselt 
meeldisid mulle kõrrelised ning nende 
kuju. Kollektsiooni loomise hetkel olin väga 
lummatud heleroosadest, rohelistest ja 
hallidest toonidest ning nende kooslusest. 
Kursuse jooksul töötasin välja erinevaid 
koekirju WeavePoint programmis ja 
alustasin kollektsiooni esimeste proovi-
tükkidega. 
Kursuse teises pooles käisime Soomes 
HAMK ülikooli Tekstiiliverstas. Seal 
tutvusime töökoja võimalustega ja 
valmistasime kudumiseks ette perfokaardid. 
Kahepoolne kangas “Leaves” on kootud 
Dornier’ tööstuslikul kudumisteljel. Soomes 
valminud kanga muster on inspireeritud 
heleroosat ja hallikat tooni kirjude lehtedega 
taimedest. Minu eesmärk oli saavutada 
pikliku lehekujuline kangamuster, mille 
kaks koelõnga värvi vahelduksid lisaks 
vertikaalsele ka horisontaalselt. Kollektsioon 
on mõeldud kasutuseks sisustustekstiilina, 
koosnedes neljast kangast. Neist 3 
kanganäidist on kootud arvutiga juhitud 
käsiteljel ja üks suuremõõtmelisena töös-
tuslikul teljel. 

The inspiration for this project came 
mainly from nature, I was especially 
fond of poaceaes and their shape. I was 
fascinated by light pinks, greens and gray 
tones and their combinations. During the 
course I created many weave structures in 
WeavePoint. In the second half of the course 
we went to Finland, to Tekstiiliverstas 
in HAMK university. Double sided fabric 
“Leaves” was woven using Dornier industrial 
weaving loom. The collection consists of 4 
textile pieces, 3 sample pieces are woven 
on a computer operated loom and one 
large scale piece is woven on an industrial 
weaving loom.

Tekstiilide disain ja kudumine tööstuslikel telgedel
Industrial Weaving and Woven Design

Juhendajad / Tutors: Nithikul Nimkulrat, Imbi Ilves
6 EAP / ECTS

2016

Tehnika / Technique: kudumine / weaving
Materjalid / Materials: vill, akrüül / wool, acrylic

Suurus / Size: 50 x 30 cm

PROJEKT 00 

Moodboard
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Foto: Aleksander Kelpman

Foto: Aleksander Kelpman
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PROJEKT 005

Gobelään-põime tehnika kursuse ees-
märgiks oli kududa piltvaip, mille teemaks 
oli “aed”.
Minu töö eesmärk oli kõrvutada erinevaid 
tekstuure, kasutades selleks erisuguseid 
villaseid, villaseguseid ja puuvillaseid lõngu 
ning põimimise tehnikaid. Kursust alustasin 
kindla teadmisega millistes värvitoonides 
tahan soovitud tulemuse saavutada. 
Erinevad rohelised ja roosad värvid tulevad 
mulle esimesena pähe, kui mõtlen aia peale. 
Ka tööd kavandades mõlkusid mu mõtetes 
juba kindlad kujundid, mida kasutada. 
Kavandamise ja kudumise käigus jõudsime 
õppejõuga arusaamale, et minu töö kujutab 
minu sisemist aeda.  Mida kirjeldavad 
järgmised märksõnad: magus, lõhnav, 
metsik, lokkav, ohjeldamatu.
Teos kannab nimetust “Sisemine aed”.

The theme of the tapestry weaving course 
was “garden”.
The aim of my project was to create various 
textures using wool, wool-acrylic and cotton 
yarn and different weaving techniques. 
Starting the course I had certain colors in 
my mind that for me are related to garden — 
dark greens and pinks. During the process 
of sketching and weaving we came to the 
conclusion that my piece represents my 
personal inner garden, my personality — it is 
lush, rebellious and wild.
The following words describe my work: 
sweet, fragrant, wild and lush.
The piece is called “Inner garden”.

Gobelään-põime tehnikas piltvaip
Tapestry weaving

Juhendajad / Tutors: Maasike Maasik, Tiina Puhkan
6 EAP / ECTS

2019

Tehnika / Technique: gobelään-põimetehnika / tapestry weaving
Materjalid / Materials: vill, puuvill, akrüül / Wool, cotton, arylic

Suurus / Size: 40 x 20 cm
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Tööprotsess

Gobelääni tagumine külg
Rüiu tehnikas proovitükk

Lõngade sulandamise proovitükk
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PROJEKT 006

Masinkudumise ja silmkoeliste toodete 
kursuse eesmärgiks oli tutvuda masinate 
erinevate võimalustega ja õppida selgeks 
baastehnikad. Kursuse lõpuks tuli luua 
üheksast näidisest koosnev kollektsioon 
ning üks neist vormistada valmistootena.
Minu rõivakollektsiooni eesmärk oli erinevate 
tekstuuride ja mahtude kõrvu-tamine, 
reljeefsuse, mahulisuse ning läbipaistvuse 
loomine. Selleks kasutasin üksteise kõrval 
erineva paksusega lõngu, niite ja tamiili ning 
äärmuslikult erinevaid silmuste suurusi. 
Kuigi tamiili kasutamine annab võimaluse 
luua täielik läbipaistvus, soovisin leida 
ka muid võimalusi selle saavutamiseks. 
Isiklikuks lemmikuks osutus pisut karvaste 
lõngade ning peenikese niidi kooslus, 
mille tulemusena õnnestus saada pehme 
ja sooja koepinna kõrvale võrgulaadne 
tekstuur. Kursuse käigus valmis rõivaese — 
noortepärane triibuline seelik. 

The course started with studying the basics 
of the machines and testing different 
knitting techniques. The aim of this course 
was to create a collection of 9 sample 
pieces and develop one into a product. 
The goal of my collection was to create 
3D textures and achieve the illusion of see 
through fabric. For that I used yarns and 
threads with different thicknesses and 
monofilament. Although monofilament 
creates a fully see through surface, I wanted 
to find other options. 
My personal favourite technique was to use 
slightly fluffy thick yarns in combination 
with thin threads, that created mesh-like 
textures. For the end of the course I knitted 
a youthful striped skirt.

Masinkudumine ja silmkoelised tooted
Machine knitting and Knitted Textile Design

 Juhendaja / Tutor: Kerly Kaljuste
6 EAP / ECTS

2018

Tehnika / Technique: silmuskudumine 
kudumismasinal / machine knitting 

Materjalid / Materials: vill, puuvill, akrüül, 
tamiil / wool, cotton, acrylic, monofilament

Suurus / Size: 9 x 30 x 30 cm
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Tööprotsess
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PROJEKT 007

Installatsiooni kursuse eesmärk oli 
isikliku idee loomine ja eksponeerimine. 
Kursuse lõpus toimus ühisnäitus “Näilised 
ilmingud” ARSi majas. Minu idee oli luua 
ruumipõhine valgustatud pehme skulptuur. 
Klaasile maalitud kujutised projitseerisin 
vana slaidiprojektoriga lakke ja seinale 
vormitud kergelt läbikumavale kangale. 
Slaidiprojektori sisse mahub 5 x 5 cm klaasi-
tükk, lõikasin need välja taaskasutatud 
pildiraami klaasidest. Õigesse suurusesse 
lõigatud klaasidele maalisin erinevaid 
kompositsioone, et luua vaatlejatele taeva-
laotuse ja galaktikate efekt.
ARSi näituseruumi jõudes projitseerisin 
erinevaid klaasimaale seinale, et leida just 
see õige, mis antud ruumis tööle hakkab. 
Lõpliku maalingu leidmisel hakkasin laele ja 
seinale õhukesest sifoonkangast vormima 
skulptuuri, mis voolaks kaasa maalinguga. 
Skulptuuri loomise eesmärk oli vaatajale 
tekitada ruumiline ja liikuv visuaalne 
kogemus, kasutades staatilist pilti. Inimeste 
liikumisel, uste sulgemisel ja avamisel 
tekkiv tuul liigutas õrnalt kangaid, mis lõi 
liikuva pildi mulje. Kuna skulptuur oli loodud 
läbikumavast kangast, paistis see erinevate 
nurkade alt alati veidi erinevalt ja selle 
ümber liikudes tekkis vaatlejal ruumilisuse 
illusioon.

In the end of the installation course we had 
a group exhibition at ARS Showroom.
My idea was to create a luminated soft 
sculpture. I created the sculpture using 
chiffon fabric onto which I  projected  a 
glass painting. I used an old slide projector 
for projecting, it fits 5 x 5 cm pieces of glass 
that  I painted myself.  The aim of this project 
was to create a moving visual experience 
for the viewers without using video. Airflow 
allowed the fabric to move and   created the 
vision of a moving picture.  Since the fabric 
that I used is see through, the projected 
picture looked a little bit different from 
different sides. So when people moved 
around the sculpture, it again created the 
effect of a moving visual.

Tehnika: projitseerimine, klaasimaal, pehme skulptuuri loomine
Technique: projecting, glass painting, soft sculpture

Materjalid: klaas, klaasivärvid, sifoon
Materials: glass, glass paint, chiffon

Installatsioon / Installation
Juhendaja / Tutor: Sten Saarits 
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PROJEKT 008

Nahakunsti osakonna aksessuaariprojekti 
kursuse eesmärgiks oli disainida varga-
kindel, vargust ennetav kott, piiramaks 
varga juurdepääsu varale. Otsustasin 
luua unisex koti, millel on lõikumiskindel 
konstruktsioon. Kott koosneb omavahel 
põimitud naharibadest, tänu millele on 
koti pind kahekordsest nahast ja seda on 
raskem läbi lõigata. Lisaks on kotil väikese 
sisetaskuga puuvillane vooder. Kotil on 
reguleeritava pikkusega sang, seega saab 
kotti kanda nii üle õla kui ka risti üle keha. 
Turvalisuse lisamiseks on koti lukk asetatud 
nii, et kandes jääb see kandja keha poole 
ning ei ole vargale nähtav.

The aim for this project was to create a 
theft proof bag. I decided to create a unisex 
bag that has a cut proof surface. The bag 
consists of intertwined leather staps, which 
make the surface of it double layered, 
therefore harder to slice open. The inside 
of the bag has cotton lining and a small 
pocket. The bag also has an adjustable 
straps, so it can be worn over the shoulder 
or as a crossbody bag. For extra security the 
zipper has been placed facing the wearer’s 
body and cannot be seen by the thief.

Tehnika / Technique: põimimine, õmblemine / intertwining, sewing
Materjalid / Materials: nahk, puuvill, metall / leather, cotton, metal

Aksessuaariprojekt 4 / Project of Accessories 4
Juhendaja / Tutor: Marve Riisalu
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PROJEKT 009

Meie eesmärgiks oli välja töötada tervislik 
alternatiiv tavalistele kartulikrõpsudele. 
Eksperimenteerimiseks valisime Eestis 
väga levinud vetika — põisadru. Põisadru 
käisime ise korjamas, peamiselt Paljas-
saare poolsaarel ja Pirital. Korjatud vetikad 
tuli korralikult pesta ja puhastada ning 
täielikult kuivatada. Kuivatatud põisadru 
purustasime pulbriks, et seda oleks hõlpsam 
teiste koostisosadega segada. Krõpsude 
peamised koostisosad on põisadru, jahu, 
vesi, õli ja tärklis. Samuti katsetasime 
peedi, seemnesegude ja erinevate jahude 
lisamisega. Proovisime läbi umbes 30 
erinevat retsepti, mille hulgast valisime 
välja 13 parimat arvestusel esitlemiseks. 
Kaasõpilaste ja külaliste lemmikuteks 
osutusid neist 6, mille arendamisega 
soovime tulevikus jätkata.
Kuna tahtsime oma projektile ka veidi 
teaduslikku tausta ja väärtust lisada, 
viisime Tallinna Ülikooli laboris läbi katsed. 
Katsete eesmärgiks oli välja selgitada 
raskemetallide sisaldus meie korjatud 
vetikates. Täpsemalt uurisime plii ja 
kaadmiumi sisaldust põisadrus. Ükski meie 
saadud tulemustest ei ületanud Euroopa 
Liidu poolt määratud norme, mis on loodud 
seadustamaks raskemetallide sisaldust 
toidus.

Our aim was to find a healthy alternative to 
conventional potato chips and crisps. For 
experimenting we used a common Estonian 
algae — bladderwrack. We collected the 
seaweed from Pirita and Paljassaare 
beaches. 
The first step after collecting was to wash, 
clean and dry the algae thoroughly. Next 
we grinded the bladderwrack into powder, 
so it could be well combined with other 
ingredients. The main ingredients for our 
crisps were bladderwrack, flour, water, oil 
and starch. We also experimented with 
beetroot, seed mixtures and various kinds of 
flours. We created and tested out about 30 
recipes of which we selected 13 to present 
at the assessment. 
To add a little bit of science behind our 
research, we tested the levels of lead and 
cadmium in our seaweed. None of the tests 
made with Estonian seaweed exceeded the 
maximum allowed content of Pb or Cd.

Tekstiiltoode väiketootmiseks
Textile products and small production

Juhendajad / Turtors: Kärt Ojavee, Annika Kaldoja
Kaasautor / Co-author: Eve Roosna
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