N|naiste nipid

Küpsetame ehteid

Toimetaja Pille-Mai Helemäe

Polümeersavi
sarnaneb
plastiliiniga,
kuid seda
vaid esmapilgul. Ahjus küpsetamine
muudab voolimismassi
vastupidavaks, vee- ja
purunemiskindlaks,
meenutades nii
plastmassi.

Rullitud spiraal

Tekst ja fotod: Daisy Lappard
Täname: www.hobipunkt.ee

Pressitud muster

Millefiori-tehnika

Esimest korda polümeersaviga katsetades võivad erinevad värvilised savitükid kokku mätsides hakata omavahel sulanduma ja
kui õigel ajal pidama ei saa, on peagi alles vaid ebamäärast tooni
savimass. Ometi ei tasu sellest veel heituda. Otsi üles esemed,
millel reljeefne muster – sobivad hästi lusikavarred, nööbid,
ehted ja pitsid.

15. sajandil Veneetsias alguse saanud mosaiikklaasi tehnikas valminud lillemotiivi hakati hiljem kutsuma millefiori-tehnikaks (itaalia keeles “tuhat lille”). Sama põhimõtte on üle võtnud polümeersavi voolijad. Idee on lihtne, tuleb valmistada üks pikk rull, millest
lõigatakse palju sarnaseid lillekesi. Spiraalist küll veidi keerulisem,
aga mitte üle jõu käiv. Lille saamiseks on vaja vormida mõned erinevat värvi rullid ja lehed ning need omakorda õieks pakkida.
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Valik polümeersavisid:
Modello 18 kr, Cernit 28 kr, Fimo
29 kr (hinnad Tallinna kauplustes)
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Vooli savimassi, kuni see soojaks ja pehmeks
läheb, ja rulli siis tükid õhukesteks lehtedeks.
Rullida võid klaasist purgiga või kasutada pastamasinat. Viimasega saad kerge vaevaga õhukesed
ja ühtlase paksusega lehed. Paksema lehe saad
käsitsi rullides.

P

olümeersavi (otsi tooteid
märksõnade Fimo, Cernit
ja Modella järgi) on kerge
töödelda, tulemus on kohe näha
ja vigu lihtne parandada. Küpseb tavalises koduahjus ~130 ºC
juures umbes pool tundi. Sellest
ilmselt ka materjali suur menu
käsitööhuviliste hulgas, kes
armastavad ise ehteid valmistada. Savi voolimine on lõbus ja
mänguline tegevus, töö käigus
tekib uusi ideid aina juurde ja
nii on kerge sõltuvusse sattuda.
Vähemalt blogimaailmas võib
kuulda järjest enam hüüdeid:
minagi olen selle hulluse kütkes,
aina voolin ja voolin ega saa kuidagi pidama. 		


Valik õpitubasid:
blog.helmehaldjas.ee
www.hobipunkt.ee
www.isetegija.net
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Nüüd polegi muud kui
savilehed üksteise peale asetada ja rulli keerata.
Veereta saadud rulli veidi,
et kihid korralikult kokku
kleepuksid. Ära vajuta
liiga tugevalt, muidu läheb
ümar vorm lömmi.
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Lõika õhukese noaga rullist parajad
seibid. Kui tahad lõikepinda siledamaks saada, pane valmislõigatud tükid
taldrikule, kata kilega ja poleeri savi
pinda õrnalt lusika või rulliga.

4

Eemalda kile, torka nõelaga augud
hilisemaks riputamiseks ja pane
koos taldrikuga ahju. Küpseta 30 minutit 110 ºC juures.

Kasuta ära
tööjäägid,
vormi need
ühtlaseks
tükiks
ja kata
pealispind
toidukilega.
Kilet on vaja selleks, et savimass lusikavarre külge ei kleepuks. Hobipoodides müüakse
ka spetsiaalseid reljeefmustri
lehti, need kiletamist ei vaja.
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Keera savileht ümber
rulli, veereta
seda veidi, et
kihid korralikult
kleepuksid.
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Lõika valmis rull lühemateks
juppideks. Iga jupp on üks
õieleht. Südamikuks vali õielehtedest erinevad toonid.
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Pressi muster savisse.
Ühel ehtel võid kasutada
erinevaid jäljendeid – suurem
motiiv vajuta lusikaga ja täienduseks pressi ka tülliga. Vajadusel anna tööle konkreetsem
kuju, kasuta selleks kas nuga
või sobiva suurusega vorme
Riputuskonksu jaoks torka auk
nõelaga enne küpsetamist.
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Tõsta õielehe rullid ümber
südamiku. Veereta veel
üks rull, lõika see sektoriteks
ja aseta need iga õielehe rulli
vahele. Vajad veel sama värvi
lehte, see keera ümber tekkinud rulli.
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Et reljeefpind selgem jääks,
võib selle eenduvad osad
katta värvi või värvipulbriga
(kasuta polümeersavile või
keraamikale mõeldud hobivärve). Kõige lihtsam on värvi
peale kanda tupsutades, svammi või näpuga. Efekti saamiseks vali sätendav värv.
Küpseta 30 minutit 110 ºC
juures.
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Veereta rulli ettevaatlikult,
kuni savitükid on üksteise küljes. Mida kauem veeretad, seda
pikem rull ja rohkem lilli. Enne
töö alustamist arvesta, et õie läbimõõt väheneb rullimise käigus
oluliselt. Jäljendamaks klaasikunsti, võid lilleõied ümber klaasi
kleepida, parema efekti saad, kui
valid läbikumava savimassi.
Küpseta 30 minutit 110 ºC
juures.

Foto: helmehaldjas.ee

Esimene muster, millega algaja
savivoolija katsetab, on ilmselt
spiraal. Lihtne, aga efektne,
eriti kui kasutada kontrastseid
värve. Valge värv paneb kõik
teised enda kõrval särama, kuid
määrdub samas kergesti. Selle
vältimiseks alusta tööd valge savimassi voolimisega, kui käed veel
puhtad. Must jäta viimaseks.
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