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ARUANNE – DIIVAN 

 

Nimetus: Vedrupolstriga diivan 

Stiil: Rokokoo  

Valmistamise aasta: 1830-1890? 

Materjal: Pähkel, kuusk, pähklispoon 

Juhendajad: Sven Aunaste, Vesse Jämsä 

Teostaja: Daisy Lappard 

Tööde algus: 3 august 2021 

Tööde lõpp: 20 aprill 2022 

Tööaeg: 264 h 

 

Foto 1 – Diivan enne restaureerimist 

Foto 2 – jalg/käetugi enne restaureerimist 
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Mõõdud (ilma polstrita): 

Raami pikkus: 140 cm 

Raami sügavus: 73 cm 

Raami täiskõrgus: 83 cm 

Istmeraami kõrgus: 32 cm 

Iseloomustus:  

Diivan oli väga halvas seisus. 

Seljatugi oli transpordi käigus 

lahti võetud, siis või juba varem osad tapikeeled murdunud. Seljatoe raam osaliselt 

murdunud. Alusraami tapid murdunud. Üks jalg oli küljest ära murdunud, teisel tapiosa 

kannatada saanud. Raami viimistlus (tume šellak) osaliselt maha kulunud. Näha mõned 

muljumisjäljed, mõned lõhed, praod, raami tagaküljel ja ühel jalal spoon osaliselt lahti. 

Diivanit on varem oskamatult restaureeritud, kangas löödud valtsidest mööda, kasutatud 

suuri naelu, käsitoed naeltega rikutud. Polsterdamisel ei olnud kasutatud ka vöödega 

põhja toetamist, vedrud olid paigutatud lahtiselt kangale, keskmine rida tugilatile. Vedrud 

roostes. Polster suures osas hävinud, säilinud vaid riismed. Kogu polster oli paigutatud 

ühe (läbi õmblemata) kihina pikkade naeltega raami külge. Näha paar läbiõmblust, 

servakant istmel ja seljatoel. Täitena oli kasutatud laastvilla, heina, hobujõhvi ja vatti.  

Foto 4 – Diivani põhi enne restaureerimist 

Foto 3 – seljatagune tagant vaates 
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Väärtuste tabel B. Appelbaumi järgi  
 

 Tootmisel Enne 
restaureerimist 

Peale 
restaureerimist 

Kunstiväärtus − − − 

Esteetiline väärtus + − + 

Ajalooline väärtus − − - 

Kasutusväärtus + - + 

Uurimuslik väärtus − − − 

Hariduslik väärtus − - − 

Vanuseväärtus − + + 

Uudsus + − − 

Sentimentaalne väärtus − − + 

Assotsiatiivne väärtus − − − 

Rahaline väärtus + − + 

Ühismälu väärtus − − − 

Rariteetsus - - + 

 

Restaureerimise eesmärk:  

Taastada diivani kasutusväärtus. Parandada katkised kohad. Viimistleda originaalis kasutatud 

tumeda šellak lakiga. Teha ajastule sobivad polstritööd. Pealistada gobeläänkangaga. 

 

Planeeritavad tööd:  

 Tööde planeerimine ja kaardistamine.  

 Diivani osadeks lahti võtmine.  

 Naelte eemaldamine ja puhastamine.  

 Katkiste osade parandamine või asendamine.  

 Diivani kokku monteerimine.  

 Viimistlemine peitsi ja šellak lakiga.  

 Vedrupolstri tegemine ja kangaga katmine.  
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TEHTUD TÖÖD 

Kaardistamine 

1. Peale vaatlust oli selge, et diivan tuleb täielikult osadeks lahti võtta ja kõik 

olemasolevad detailid kaardistada, et diivani saaks hiljem tagasi kokku panna. Koostasin 

tööplaani, et saada ülevaade ees ootavatest töödest. Tegin joonised, fotod ja märgistasin 

kõik detailid. (2 h)  

 

Demonteerimine 

2. Diivani osadeks lahti monteerimis alustasin polstri ja vedrude eemaldamisest raami 

küljest. Kuna polster oli suuresti hävinud, ei saanud seda kasutada näidisena nt lõigete 

võtmiseks. Polster lagunes eemaldamisel, naelad jäid karkassi sisse. (4 h) 

Foto 5 – Enne diivani lahti monteerimist tegin joonised ja märgistasin kõik detailid 

Foto 6 – diivanilt on eemaldatud polster, vedrud  ja seljatugi 
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3. Sain kohapeal enamuse detailidest lahti ühendatud. Tappide lahti ühendamisel kasutasin 

sõrgkangi ja erinevaid kiilusid. (1 h) 

4. Mõned ühenduskohad olid kinni naelutatud, mõned kruvide ja plaatidega kinnitatud. 

Naelad sain kätte tangidega. Kruvide eemaldamisel oli abiks eelnev õlitamine, sest 

kruvid olid korralikult roostes ja nende lahti keeramine oli raskendatud. (1 h) 

5. Mõnede detailid monteerimine lükkus edasiseks, kuni olin detailid töökotta toimetanud. 

Töökojas kinnitasin detailid pingi külge ja alles seejärel sain kuuma auru ja kiilude abil 

ühenduskohad lahti. (1 h) 

 

Foto 8 – diivan on väiksemateks osadeks lahti monteeritud ja ootab transporti linna 
toimetamiseks 

Foto 7 – diivani jala eemaldamine raami küljest kiilu abil 
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6. Naelte eemaldamine. Naelad olid suured, pikad ja roostes ning neid oli löödud materjali 

väga tihedalt. Naelte pead murdusid tihti ja nende välja tõmbamine osutus vaevaliseks. 

Naelte eemaldamiseks kasutasin erinevaid tange, mõnel juhul puurisin naela kõrvale 

avad, et murdunud peaga naelale ligi pääseks. Naelad, mida kätte ei saanud lõin haamri 

ja torni abil materjali sisse. ( 90 h) 

Foto 9 – naelte välja tõmbamiseks kasutasin erinevaid tange 

Foto 11 – naelad olid suured ja roostes, nende kättesaamine vaevaline, fotol päevatöö tulemus 

Foto 10 – naelapead murdusid välja tõmbamise käigus tihti 
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Parandustööd  

 

7. Diivani mitmed detailid olid murdunud. Lõikasin välja panustüki, kinnitasin liimiga 

detaili külge. Kõigepealt saagisin maha üleliigse massi. Seejärel lõikasin peitliga sobiva 

detaili plastikat järgides sarnase profiili. Uue tüübli ava puurisin pikalt läbi panustüki, et 

tüübel kinnituks vanasse materjali (2 h) 

8. Diivani seljatoe kaare üks detail oli lõhenenud, tükk seisis osaliselt kaare küljes kinni. 

Selle surusin paika ja liimisin oma kohale tagasi. Kuna tegemist oli tüüblitega 

ühendatud detailiga, siis puurisin pikema tüübli ava ja kasutasin pikemat tüüblit. (1 h) 

Foto 12 – panustüki olemas oleva profiili järgi välja peiteldamine 

Foto 13 – lõhega seljatoe kaare detail enne parandamist 
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9. Seljatoe üks detail oli mitmest kohast murdunud. Parandamine toimus mitmes etapis. 

Esmalt panin spaatli abil kondiliimi lõhede vahele ja pressisin tükid üksteise vastu 

kokku. Peale kuivamist eemaldasin vana tüübli. Puurisin vana avause kohale uue aga 

pikema ja laiema tüübliava. Puurisin ava ka teisele detailile ja ühendasin need liimi ja 

tüübli abil. Peale kuivamist puurisin veel ühe tüübliava aga diagonaalis, et ühendada 

katkised kohad. Panin avasse tüübli ja lisasin ka kondiliimi. (4 h) 

10. Diivani põhjakarkassi üks detail oli osaliselt lõhki kuivanud. Lõhe fikseerimiseks 

kasutasin kuuma kondiliimiga täitmist. Puhastasin lõhe lahtisest purust ja tolmust ja 

valasin kondiliimi lõhesse. Lisasin lõhesse ka spoonitükke. Avatud lõhe, mis ulatus 

tapini, täitsin samuti kondiliimiga  ja surusin pitskruvide vahele kuivama. (2 h) 

Foto 14 – seljatoe detail enne (eestvaates) ja peale kokku liimimist (tagant vaates). Teisel fotol on  
märgitud ka tüüblite asukohad 

Foto 15 – kondiliim on paraja konsistentsiga, kuum ning valmis lõhesse valamiseks 
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11. Üks diivani tagumistest jalgadest oli tapi kohast ära murdunud. Kuna tegemist oli 

(ilmselt?) hilisema restaureerimise käigus tehtud uue jalaga (lõigatud kuuse plangust ja 

mustaks värvitud), siis otsustasin seda mitte parandada vaid valmistasin uue. Terve jalg 

oli samuti kuusest aga kaetud pähkli spooniga. Terve jala eeskujul lõikasin lintsaega välja 

uue jala. Lintlihvmasina ja lihvpaberi abil andsin sellele täpse kuju. Hiljem lõikasin 

peitliga sobiliku tapikeele. (3 h) 

12. Uued ümartapipesad ja tüüblid tegin ka kõigile seljatoe detailidele, samuti diivani 

tagumistele jalgadele. Puurisin trellpuuri abiga sobivad avad. Seejärel mõõtsin välja 

paraja pikkusega tüüblid ja lõikasin jaapani saega välja. (3 h) 

Foto 16 – uue jala lihvimine lintlihvmasina abil 

Foto 17 – tüüblitele sobiva pikkuse mõõtmine 
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Monteerimistööd 

 

13. Karkassi kokku panemist alustasin prooviga ehk tegin ilma liimita monteerimist. 

Sobitasin esmalt kokku põhja osa ning siis selle peale seljatoe ja käetoed. Uurisin, 

milliseid kohti on vaja veel parandada, täiendada. Puhastasin tapikeeled vanast liimist ja 

laastudest. Töötlesin lihvpaberiga. (3 h) 

14. Sobitasin esmalt kokku diivani alusraami. Ühenduskohtade vahele panin kondiliimi. 

Surusin tükid omavahel kokku. Fikseerimiseks kasutasin koormarihma, rattalohve ja 

pitskruvisid. Surusin raami jalgupidi laua külge, et diivan hiljem loksuma ei jääks ja 

kõik jalad toetuks samale tasapinnale. (3 h) 

Foto 19 – tapikeelte ja pesade puhastamine ning lihvimine enne raami monteerimist 

Foto 18 – diivani detailid on parandatud ja ootavad kokku monteerimist 
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15. Peale alusraami kuivamist kinnitasin selle külge ka seljatoe detailid. Panin tappide 

vahele kondiliimi, sobitasin kõik detailid omavahel kokku ja pingutasin üksteise külge. 

Mõne tapi vahele surusin spoonitüki. Fikseerimiseks kasutasin pitskruvisid ja rattalohve. 

Hiljem kinnitasin seljatoe raami ühenduskohtadesse tugevdusklotsid. (6 h) 

 

Foto 21 – alusraam ning jalad on ühendatud ning surutud lauaplaadi külge. 

Foto 20 – seljatugi on fikseeritud, liim kuivab 
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Viimistlustööd 

 

Viimistlustöid tegin nii enne kui peale karkassi kokku monteerimist. Enne monteerimist  

tegin enamuse pahteldamise ja lihvimise tööd, spooniparandused, samuti peitsimise ja 

värvikorrektuuri pahteldatud kohtades. Peale monteerimist tegelesin ühenduskohtade 

ühtlustamisega ja karkassi kruntimise ja lakkimisega. 

16. Pahteldamist vajasid mitmed iludetailid, millest olin naelad välja tõmmanud.  Segasin 

kokku pahtli sideainest ja puidutolmust sobiva pahtli ja täitsin augud. Peale kuivamist 

lihvisin pinnad tasaseks. (6 h) 

17. Pahteldatud kohad toonisin peitsi ja akvarellide abil sobivaks. (2 h) 

 

Foto 22 – puidutolmust ja sideainest pahtli pealekandmine ning selle hilisem lihvimine 

Foto 23 – teist tooni pahtlijälgede tooni parandamine peitsi ja akvarellidega 
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18. Spooniparandused tegin diivani tagumisetele jalgadele ja karkassi alumisele servale. 

Kasutasin pähklispooni, mille kinnitasin kondiliimi abil ja triikisin pinnale. (4 h) 

19. Kruntisin karkassi tärpentini ja linaõli 1:1 

seguga. Lasin kuivada. Hiljem kuivatasin 

pehme lapiga need kohad, kus krunt polnud 

pinda imbunud ega kuivanud. (1 h) 

20.  Peale kuivamist alustasin lakkimisega. 

Kasutasin tumedat šellakit. Kandsin riidest 

lapiga peale kolm kihti lakki. Lasin kuivada, 

siis tegin esimese vahelihvi. Lakkisin uuesti, 

veel umbes neli kihti. Tegin teise vahelihvi ja 

siis lakkisin veel veidi kuni kogu pind oli 

ühtlase läikega (6 h) 

21. Tegin lisaks veel mõned tooniparandused 

kasutades erinevaid restaureerimise vildikaid. 

Mõnes kohas oli vaja teha ka parandused 

pehme vahapulgaga. Peale polstritöid 

parandasin töö käigus tekkinud iluvigasid. 

Vildikate ja vahapulgaga töödeldud kohad 

lakkisin eraldi üle, et saavutada sarnane läige   

nagu ülejäänud diivanil. (2 h)  

Foto 24 – diivani jala spooniparanduse tööd 

Foto 25 – pinna lakkimine šellak lakiga 
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Vedrude paigaldamine 

 

22. Saagisin välja polstriklotsid, puurisin avad ja kinnistasin puust tüüblite abil diivani 

nurkadesse. Hiljem avastasin, et olin klotsid liiga kaugele asetanud. Tegin  klotside 

peale käsitoe kontuuri järgivad vineerist katted ja liimisin klotside külge. (6 h) 

23. Järgmisena kinnitasin põhjaraami külge sadulavööd. Keerasin diivani tagurpidi ja 

kinnitasin vöö otsa esmalt klambritega, seejärel naeltega raami külge. Siis venitasin 

sadulavöö pinge alla ja kinnitasin esmalt klambritega ja siis naeltega. (3 h).  

24. Diivani keskel toetuvad rihmad diivani tugipostile. Selleks, et sadulavöösse löödud 

naelad ei hakkaks vööd lõhkuma, lõin ühenduskohtadesse nahatükid. Olin ja vedrude 

paiknemist valesti hinnanud ja keskmised rihmad polnud sobivas kohas. seepärast 

kinnitasin põhja kaks rihma, et keskmistel vedrudel oleks parem toetuspind. (1 h) 

Foto 26 – polstriklotside kinnitamine tüüblite abil karkassi külge 

Foto 27 – sadulavöö kinnitamine raami külge 
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25. Kui sadulavööd paigas, keerasin diivani tagasi jalgadele. Vedrud kinnitasin sadulavöö 

külge purjeniidiga ja iga vedru õmblesin kinni neljast punktist. Kokku 18 vedru. Vedrude 

kaldesuund (asub vedrusõlme vastas) oli tagumisel real „kella üheteistkümne peal“ ja 

kahel esimesel real „kella viie peal“ (3 h) 

26. Vedrude asendisse sidumise tegin kahe nööriga. Esimesega fikseerisin täpse kõrguse. 

Sõlmed tegin vedru kahte külge. Teise nööriga kohendasin saadud kõrgust ja vedrude 

asendit. Uued sõlmed tegin esimeste peale, et neid kinnitada. Pingule veetud vedrunöörid 

kinnitasin sarja külge naeltega. (3 h) 

Foto 29 – vedrude kinnitamine sadulavöö külge, pildil tagumise rea vedrud 

Foto 28 – vedrude asendiise sidumisel olid abiks skeemid ja joonised 
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27. Polstri toetamiseks tegin vedrudele lisaks vertikaal-, horisontaal- ja diagonaalsuunas 

toetava sidumise. Sõlmed tegin ümber vedrude kõigis nööride ristumiskohtades. 

Nööriotsad kinnitasin sarja külge naeltega. (3 h) 

Foto 31 – diivanipõhjas on näha sadulavööd, vedrud ja vedrude peale tõmmatud alusriie 

Foto 30  – vedrud on rihmadele kinnitatud ja asendisse seotud. Nöörist on põimitud võrgustik 
polstrikihi toestamiseks. 
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Polstri valmistamine 

28. Vedrud katsin tiheda džuut riidega. Pingutasin kanga üle vedrude ja kinnitasin 

klambripüstoli abil sarjale. Pingul kanga õmblesin purjeniidiga vedrude külge. (2 h) 

29. Õmblesin purjeniidiga meriheinale täiteaasad. Täitsin aasad meriheinaga, surudes 

peotäis haaval heina varem õmmeldud aasade vahele. (1 h) 

30. Peale meriheina kihi ühtlustamist tõmbasin üle polstrikihi hõreda džuut kanga, 

pingutasin seda ning kinnitasin klambritega sarja külge. Seejärel õmblesin kogu põhja 

purjeniidiga läbi. Pressisin meriheina madalamaks ja pingutasin aasasid. Kordasin 

meriheina mahasurumist ja niitide pingutamist kuni polster sai tihke ja ühtlane. (5 h) 

Foto 32 – kangas on vedrude külge õmmeldud. Kriidiga on joonistatud täiteaasade kohad 

Foto 33 – polstri moodustamine meriheinaga 
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31. Servade tugevdamine. Eemaldasin pealmise kihi džuut kangast diivani sarja küljest. 

Lisasin tekkinud avasse kämbla laiuse riba meriheina. Seejärel keerasin kanga heinakihi 

alla, pingutasin ja klammerdasin uuesti sarja külge. Lisakihi meriheina toppisin nii 

diivani esi- kui tagumisele osale, samuti külgedele. (2 h) 

32. Servakandi õmblemine. Tegin kandile läbiõmblemise kolmes reas, alustades kõige 

kaugemast. Servakandi õmblus on kanti läbiv diagonaalsete pistete rida. Iga piste järel 

tuleb õmblust pingutada ja kinnitada sõlmega.. Kõige serva poolsema õmblusega andsin 

kandile üsna terava kuju. Kandi sees ebaühtlaselt jaotunud meriheina liigutasin 

prüülimis nõela abil ühtlasemaks. (3 h) 

Foto 34 – läbiõmmeldud kanga serv on avatud ja sinna on surutakse lisakiht meriheina 

Foto 35 – servakandi õmblemine 
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33.  Kuna servakanti pingutades olin osa polstrist liiga sügavale tõmmanud (polstri serv ei 

olnud enam sirge vaid nõgus), tuli see viga parandada. Selleks kinnitasin klambritega 

polstri serva uue tüki džuut kangast. Täitsin selle meriheinaga. Pingutasin riide üle serva 

ja õmblesin olemasoleva kandi külge kinni. Seejärel tegin uuesti kandile kolmekordse 

läbiõmbluse ja jälgisin seekord hoolikalt, et serv jääks sirge. (4 h) 

34. Õmblesin istmeosale uued täiteaasad, seekord hobujõhvi jaoks. Täitsin aasad 

hobujõhviga. Hiljem panin üle hobujõhvi ka paksema kihi halli vatti. (3 h) 

35. Kinnitasin seljatoele mõned sadulavööd. Seejärel kinnitasin klambrite abil tihedast   

džuut kangast alusriide seda raamile pingutades. (2 h) 

Foto 36 – uue servakandi tegemist alustasin kanga kinnitamisega sarja külge 

Foto 37 – seljatoele aluskanga kinnitamine 
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36. Lõikasin välja paraja suurusega tüki mitkal kangast, pingutasin selle üle istmeosa ja 

kinnitasin klambrite abil karkassi külge. Liigsed servad lõikasin kääridega maha. (2 h) 

37. Seljatoele kandi õmblemist alustasin kangariba kinnitamisega serva külge. Täitsin selle 

meriheinaga, rullisin serva tagasi ja õmblesin aluskanga külge. Seejärel õmblesin kandi 

ühe korra sõlmpistetega läbi. Seljatoe kant sai piisavalt pikk ja seda jagus ka  

käetugedele. (8 h) 

38. Tegin meriheinast ja džuudist läbiõmmeldud kandi istmeosa ja seljatoe vahele.  (2 h) 

39. Seljatoe keskele ehitasin padjandi. Padjandi toestuseks kinnitasin 21 cm kõrgusele 

(mõõdetuna polstri pealt) sadulvööd. Seejärel lõikasin alumiiniumtraadist välja paraja 

suurusega jupid. Lihvisin ja painutasin traadi otsad. Õmblesin traadid sõlmpistetega 

sadulvöö külge, kontrollides kandi kõrgust. (3 h) 

Foto 39 – traat on õmmeldud täpselt 21 cm kõrgusele polstri pinnast 

Foto 38 – seljatoele servkandi õmblemine 
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40. Kui traadid olid kinnitatud õmblesin jutekanga sõlmpistetega ümber traadi. Õmmeldes 

seisin diivani taga, nii sain kontrollida õmbluse asukohta nii taga kui ees. (2 h) 

41. Padjandi polsterdamiseks õmblesin täiteaasad. Täitsin need ühtlaselt meriheinakihiga. 

Keerasin kanga ümber heinakihi ja viisin servad seljatoe tagant läbi. Pingutasin kanga ja 

kinnitasin seljatoe taha sarja külge. (1 h) 

42. Õmblesin veel ühe kandi seljatoe ja istmeosa vahele. Selleks võtsin diivanist veidi 

pikema lati ja kinnitasin kangariba selle serva külge. Keerasin meriheinast sama pika 

toru ja pakkisin kanga ümber selle. Teise otsa klammerdasin lati külge. Õmblesin 

kahekordse kandi. Seejärel eemaldasin klambrid lati küljest. Tõstsin saadud kandiriba 

padjandi alla, istme ja seljatoe vahele. (4 h) 

Foto 40 – džuut riide õmblemine ümber seljatoe taga asuva traadi 

Foto 41 – eraldi õmmeldud kant on valmis et suruda see padjandi alla 
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43. Seljatoe polsterdamine. Õmblesin uue kangatüki seljatoe keskel asuva traadi ümber. 

Õmblesin aluskangale täiteaasad. Täitsin seljatoe põhja meriheinaga. Tõstsin kanga üle 

meriheinast polstriosa ja õmblesin kanga ülaserva kandi külge kinni. (3 h) 

 

44. Käetugede polsterdamine. Klammerdasin üle käetoe riideriba, toppisin selle meriheina 

täis ja keerasin tihedaks rulliks. Klammerdasin rulli käetoe serva külge. Sinna, kus 

seljatoe kant ja käetoe kant kokku said, tegin veel ühe väikese ümara lisa kandi. Hiljem 

tegin kandiparanduse ehk lisakandi käetoe välisküljele. (3 h) 

 

Foto 42 – seljatoe täitmine meriheinaga on pooleli 

Foto 43 – lisakandi õmblemine käetoele 
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45. Õmblesin  käetoe kandi külge tüki džuut riiet. Täitsin kanga aluse pinna tihedalt 

meriheinaga, tõmbasin pingule ja kinnitasin kanga serva käetoe alla. (1 h) 

46.  Kui kõik seljatoe ja käetugede seinad olid polsterdatud hakkasin polstrit läbi õmblema. 

Tegin üle terve seljatoe (ja käetugede) libisevad õmblused ja pingutasin järkjärgult 

nende abil polstri tugevamaks ja tihkemaks. (4 h) 

47. Õmblesin seljatoele ja käetugedele aasad hobujõhvi jaoks. Täitsin aasad hobujõhviga. 

Seejärel katsin seljatoe ja käetoed halli vatiga. (1 h) 

 

48. Alusriide paigutamine. Õmblesin mitkal riidest kaks riba. Üks, mis ulatus üle käetugede 

ja seljatoe padjandi ning teise, mis ulatus üle seljatoe ülemise osa. Ühendasin need 

omavahel. Tekkinud õmblusvaru serva pidi õmblesin kanga seljatoe keskel asuva traadi 

Foto 44 – õmblusaasasid pingutades saab polstri tihkemaks ja tugevamaks 

Foto 45 – diivani seljatoe polstrist on näha hobujõhv ja selle peale laotatud hall vatt 
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ümber. Seejärel vedasin kanga seljatoe ja põhja vahelt diivani taha. Tegin sisselõiked 

tugipostide kohale. Pingutasin kangast ja klammerdasin diivani karkassi külge. 

Pingutasin ka kanga ülemise osa seljatoe ääreni ning kinnitasin klambritega. Padjandi 

peale tekkinud voldid õmblesin salapistega maha. Üleliigse kanga (klambrite kõrval) 

lõikasin papinoaga maha.  (8 h) 

 

Foto 46 – mitkali õmblemine padjandi kohal oleva traadi külge pika kahepoolse nõelaga 

Foto 47 – diivani polsterdamine on lõppenud, diivan on kaetud mitkaliga 



25 
 

Pealistamine 

 
Kuna diivani algset katteriiet polnud võimalik enam tuvastada (varasem restaureerimine), 
kaalusin mitmeid võimalusi. Stiili poolest sobinuks nii mööblisamet kui gobelään. 
Ühevärviline sametkangas oleks vajanud heftimist (polstri nööpidega kinnitus). Väheste 
oskuste ja ajanappuse tõttu ei saanud seda tööd ette võtta. Valisin gobeläänkanga, mis võib 
ka sileda pinnaga olla. Määravaks sai ka kanga hind. Need kangad, mis oleks ehk paremini 
sobinud, osutusid minu jaoks liiga kalliks. Mustri valikul lähtusin diivani pähklipruunist 
pinnast (leidsin toonid, mis sellega sobivad), ajastust (et poleks liiga moderne) ning diivani 
nö voolavast iseloomust (et muster poleks geomeetriline ega rangelt sümmeetriline). 

 

49. Pealistamist alustasin istmest. Sobitasin mustrit diivani pinnaga, tegin vajalikud 

mõõtmised. Kummasegi serva õmblesin juurde 10 cm tüki riiet, et oleks materjali mida 

saaks raami külge kinnitada. Tegin mõned sisselõiked tugipostide kohale. Pingutasin 

kanga sirgeks ja klammerdasin alusraami külge. (3 h) 

50. Paigutasin seljatoele kanga, et sobitada omavahel kokku põhja ja seljatoe mustrid. 

Märkisin kangale padjandi juures oleva traadi asukoha, murdsin pika voldi ja õmblesin 

läbi. Kinnitasin tekkinud voldi nööpnõeltega oma kohale. (1 h) 

51. Märkisin kangale jätkuõmbluse asukoha (seal kus diivani seljatugi teeb pöörde). 

Sobitasin mustri rütmi arvestades juurde küljetükid. Märkisin lõikekohad. Lõikasin 

(koos õmblusvaruga) tükid välja. Õmblesin ühenduskohtadest kokku ja laotasin diivani 

seljatoele. Määrasin alumised sisselõikekohad (seal kus diivani seljatugi teeb pöörde ja 

kangas läheb seljatoe ja istme alla). Tegin silmuse kujulise lõike, mõõtsin pikkuse ja 

õmblesin selle külge tüki kangast, mille abil saab kogu katet hiljem pingutada (jääb 

istme ja seljatoe vahele). (5 h) 

Foto 48 – „Y“ kujuline sisselõige on tehtud tugiposti kohale 
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52. Õmblesin kanga tekkinud volti pidi diivani seljatoe külge kinni (ümber seljatoe taga 

asuva traadi). Kasutasin pikka kahe otsaga nõela ja purjeniiti. ( 1 h) 

53. Kanga seljatoele pingutamist alustasin alumisest osast. Tegin tugipostide kohas 

kangale sisselõiked. Sikutasin kanga diivani taha. Voltisin kurvi jäänud kangaosa maha. 

Pingutasin kangast ja kinnitasin klambritega raami külge. Tegin sisselõiked kohta, kus 

kangas keerab seljatoelt käetugedele. Pingutasin kanga käetoe alt läbi ja kinnitasin esmalt 

alt, siis ülevalt. Ülemise osa kinnitamist alustasin keskelt. Liikusin äärte poole, tegin 

sisselõiked seljatoe madalamas kohas. Pingutasin järkjärgult kaare tippe ja nurkasid. 

Klammerdasin kogu seljatuge katva kanga servad tiheda sammuga. (7 h) 

54. Õmblesin peitpistega kinni seljatoele tekkinud voldid. (1 h) 

55. Järgnes liigsete servade maha lõikamine papinoa ja kääride abil. (1 h) 

Foto 49 – kanga õmblemine traadi külge 

Foto 50 – kangas on veetud seljatoe taha ja valmis kinnitamiseks, klambripüstol on põrandal 
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56. Diivani tagumise poole alusriidega (mitkal) katmine. Õmblesin kahest tükist kokku ühe 

suure. Kinnitamist alustasin seljatoe alt keskelt ja liikusin kangast pingutades servadeni 

välja. Lõikasin tükid käetugedele ja kinnitasin. Tihendasin klambritega kogu kanga 

serva ja kohad, kus kangas toetus tugipostidele. Lõikasin maha liigsed servad. (5 h) 

57. Kinnitasin klambritega seljatoe tagumisele küljele vatiini. (1 h) 

58. Sobitasin mustrit jälgides kokku kaks kangatükki. Õmblesin tükid omavahel kokku. 

Kinnitasin kanga seda järk-järgult pingutades klambritega raami külge. Tegin vajalikud 

sisselõiked. Lõin klambrid tihedalt üle kogu kangaserva. Lõikasin maha üleliigsed 

kanga ääred kasutades papinuga ja kääre. (5 h) 

59. Ilupaela kinnitamisel kasutasin spetsiaalset tekstiililiimi. Liimi panin nii kanga servadele 

kui paelale, lasin enne kinni surumist paar minutit kuivada. (4 h) 

Foto 51 – liigsete kangaservade maha lõikamine noa abil 

Foto 52 – ilupaela liimimine kanga serva 
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Materjali kulu (polster) 

 

nimetus kogus/ühik ühiku hind hind kokku 

vedrud (6 keerdu) 18 tk 4.00 € 72.00 € 

sadulavöö (60 mm) 17.0 m 0.94 € 15.98 € 

vedru sidumisnöör 1 rull 14.25 € 14.25 € 

purjeniit 3 rulli 4.77 € 14.31 € 

naelad (2,5x25) 2 pakki (50 tk) 1.40 € 2.80 € 

naelad ( 2,2x20) 1 pakk (100 tk) 1.05 € 1.05 € 

tihe džuut riie 140m/lai 4.0 m 4.80 € 19.20 € 

hõre džuut riie 149/lai 5.4 m 2.40 € 12.96 € 

merihein 12.100 kg 7.50 € 90.75 € 

hobujõhv 0.930 kg 19.50 € 18.16 € 

vatt, hall (700 g/m2) 3.8 m 3.95 € 15.01 € 

vatiin (100 g/m2) 2.0 m 11 € 22 € 

mitkal 168m/lai 4.0 m 6.00 € 24.00 € 

gobeläänkangas  140m/lai 7.0 m 24.00 € 168 € 

mööblipael 13.0 m 2.65 € 34.45 € 

tekstiili liim 1 tuub 5.95 € 5.95 € 

hind kokku     530.87 € 
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Restaureeritud diivan 

Foto 53 - restaureeritud diivan,  ruumiline vaade 
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Foto 55 - restaureeritud diivan, otsevaade 

Foto 54 - restaureeritud diivan, tagant vaade 
 


