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Miks on nii, et mõni 
lõke süttib kui iseene-
sest, teine aga jääbki 
visisema ja tossama? 

Vastus on lihtne – ära 
kasuta vettinud mater-
jali, jäta ladumisel puu-

dele õhku. Mõtle juba ladu-
misel, kust plaanid lõket süü-
data, ja jäta sinna kergemini 
süttivat materjali. Pikalt sil-
mailu pakkuva lõkke jaoks 
pole vaja suurt puudehunni-
kut, piisab ka mõnest halust. 
Järgnevad valguse- ja soojaal-
likad on tehtud küll ahjupuu-
dega, kuid lõkke suurust saab 
muuta, ladudes riita toeka-
maid palke.     

Valgustuslõke – Lapi 
küünla lihtsam variant
Vaja läheb umbes viis-kuus pikuti sektoriteks raiutud 
halgu ja peotäis pilpaid. Tõsta halud püsti ja aseta need 

ringikujuliselt üksteise kõrvale, 
kooreosa jäta ringi välisküljele. 
Suru halud üksteise vastu ja seo 
traadiga kokku. Traadi ringiks 
kinnitamisel piisab sellest, kui 
keerata traadi mõlemad otsad 
konksu ja need omavahel kokku 
haakida. Ära suru halge liiga 
tihedalt kokku, jäta nende vahe-
le ja keskele veidi vaba ruumi. 
Lõika taskunoaga peenemaid 
pilpaid ning topi need halgude 
vahele ja keskele. Süüta lõke 
alt. Sellise lõkke peale võid tõs-
ta ka poti ja kuuma jooki teha.

Grill-lõke 
– mugav 
teha ja 
põleb 
kaua

Vaja läheb üht suuremat palki (ei 
pea pooleks raiuma) ja väiksemaid 
oksi või pilpaid.
Vali lõkkepaigaks koht, kus on 
olemas looduslik kallak, selle puu-
dumisel võid kerge kalde ka ise 
kaevata. Aseta palk kaldele paral-
leelselt selle servaga. Võta peotäis 
pilpaid või peenemaid oksi ja toe-
ta need üht otsa pidi palgile, teine 
ots vastu maad. Oksad pane palgi 
kallakupoolsesse serva. Suur palk 
hakkab põledes soojust tagasi oks-
tele peegeldama ning hoiab tuld 
tuule eest. Grillija saab rahulikult 
teisel pool palki istuda ja kuumus 
ei tee talle liiga, küll aga saavad 
vorstid varda otsas küpseks.

Lõkkemeistriks
   mängleva 
       kergusega
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Metsa-
lõke 
– korra-
pärane 
sasipea

Vaja läheb suuremaid ja väikse-
maid oksi. Eelista metsakuivi oksi, 
mis pole maas, vaid puude küljes, 
või selliseid, mis otseselt maad 
ei puutu. Isegi suur märg palk Jaanituli 

– traditsioo-
niline ja 
looduslik
Vaja läheb kõike seda, mis 
sul aasta jooksul on põleta-
mata jäänud – oksad, lauaju-
pid, vanad aiaplangud, mööb-
litükid. Kindlasti ära kasuta 
keemilisi lisandeid, nagu 
autokummid, vanad värvipur-
gid ja plastmass. Tule suurus 
sõltub asukohast ja seltskon-
na suurusest. Tee tuld ohutus 
kauguses eluhoonetest ja ära 
jäta lõõmavat lõket omapäi. 
Pea lõkke ümber karglevatel 
lastel silma peal, ära lase 
neil lõkkesse loopida pauku 
tegevaid eterniiditükke või 
ilutulestikurakette. 

Skaudi-
lõke 
– valgus-
tuseks

Vaja läheb sületäit kuivi halge ja 
paar peotäit pilpaid. Aseta kaks 
halgu paralleelselt maha, nende-
vaheline kaugus olgu väiksem kui 
halu pikkus. Järgmine kiht halge 
tõsta esimeste peale risti. Jätka, 
kuni riit on parajalt kõrge. Keskele 
tekkinud tühimik täida pilbaste-
ga. Süüta lõke ülevalt. Sarnast 
riita saab laduda ka kolmnurkselt 
kahest küljest avatuna. Tule kii-
reks süttimiseks ei pea jõuliselt 
puhuma. Lihtsam on tuult näiteks 
kokkumurtud lehega lehvitada. Kui 
ümarad palgid ei püsi riidas või 
neid on raske põlema saada, raiu 
need pikuti pooleks. 
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Kolmnurkne 
skaudilõke
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hakkab põlema, kui see pikuti 
pooleks raiuda – seest on palk 
reeglina kuiv. Jaga kogutud 
materjal suuruse järgi väikes-
teks hunnikuteks. Võta pisike-
sed oksad (kuivanud kanarbik, 
kasetoht jms) ühte punti ja 
süüta põlema. Aseta kohe sel-
le peale (diagonaalselt) suu-
ruselt järgmine hunnik. Oota, 
kuni oksad on tuld võtnud, ja 
tõsta peale uus hunnik, ikka 
diagonaalselt. Suuremaid oksi 
võid lisada hiljem ükshaaval.

Kuivanud 
kanarbik

Peenem 
oksarisu

Suuremad 
oksad


