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1Võta ruudu-
kujuline sall ja 

tõsta selle kõik nurgad 
keskele kokku. Proovi seda 
teha võimalikult ühtlaselt, 
sellest sõltub, milline 
muster hiljem tekib.

2Piserda salli veega, 
jälgides, et kogu sall 

oleks niisutatud. Jätka vol-
timist, viies nurki keskele 
kokku. Mida rohkem 
volte, seda tihedam 
jääb muster. 

3Kui nurki ei saa 
enam keskele kok-

ku tõsta, murra kokku 
pakitud rätik kolmnur-
gaks ja pressi tugevalt 
kokku, sellega eemal-
dad ka üleliigse vee.

4Pane kätte õhukesed kummikindad. Heledamate tooni-
de saamiseks lahjenda värve veega. Uute toonide saa-

miseks võid värve omavahel kokku segada. 

5Pane kokkumurtud ja 
niisutatud rätik aluse-

le. Nurka värvides pööra 
tähelepanu ka selle serva-
dele ja tagumisele küljele, 
et värv jaotuks ühtlaselt 
igale kihile. 

6Kasutades värve, 
mille tuubil on küljes 

aplikaatorotsik, võib tuubi 
lihtsalt ühe koha peal hoi-
da ja veidi pigistada, kuni 
värv on imbunud läbi kõigi 
kihtide. 

7Aseta töö vastavalt purgil toodud juhistele paariks 
minutiks kas mikrolaineahju või tavalisse 

kodu ahju, kuni rätik on peaaegu kuiv. 

8
Loputa 
rätik 
liigsest 
värvist. Trii-
gi rätti niiskelt, nii läheb 
see kergemini siledaks. 

Toimetaja Pille-Mai Helemäe

N|naiste nipid

Siidimaali tehnikaid on väga palju, keerulisemad 
nõuavad kunstnikukätt, lihtsamad aga sobivad laste-
legi. Omanäolise siidsalli loomisega saavad kindlasti 
hakkama ka algajad.

Siidsalli valmistamiseks vaja-
minevat kangast saad osta 
pea kõikidest käsitöö- ja 

hobipoodidest. Müüakse nii vär-
vimata valmissalle kui ka meet-
rikaupa siidkangast, millest saad 
õmmelda kas ruudukujulise või 
pika salli, aga ka pluusi või hoo-
pis kleidi. 

Siidsalli kaunistamiseks pakub 
vahvaid üllatusmomente Jaapa-
nist pärit iidne shibori-tehnika, 

mis on korraga nii lihtne kui ka 
põnev. Pole võimalik teha kahte 
ühesugust salli, iga tulemus on 
ainulaadne ja kordumatu. Shibo-
ri-tehnikat kasutades tuleb kan-
gas enne värvima asumist kas 
kokku voltida, siduda või sõl-
mida. Tugevasti kokku surutud 
kohad hoiavad värvi edasi val-
gumast ja nii luuaksegi põnevaid 
mustreid. 

VOLTIMISTEHNIKA – 
lilled nagu kaleidoskoobis

NB!                  Voltida saad ka rist-
küliku kujuga pikka 

salli. Selleks voldi sall pikkupidi 
lehvikuks ja saadud riba oma-
korda kolmnurkadena kokku. 
Tulemuseks jääb üks kolmnurk, 
millel võid värvida kas nurkasid 
või keskkohta. 
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Siidsalli 
värvimine on 
lõbus mäng
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1Võta pikk sall ja 
rulli see diago-

naalselt soolikaks. 
Salli võid enne rul-
limist ka pikkupidi 
kokku voltida, nii 
saad peale diagonaa-
lide ka siksak-mustri. 

Tasub teada!
Kauplusest värve valides tasub 
eelistada neid värve, mida 
saab kinnitada nii tavalises 
ahjus kui ka mikrolaineahjus. 
Triikrauaga kinnitatavad värvid 
on mõeldud rohkem kiht-kihilt 
peale kandmiseks ja selle teh-
nika jaoks hästi ei sobi. Erine-

vate tootjate värvidel on omad 
nõuded kuumuse ja töötlemise 

jaoks, uuri kindlasti pakendit ja pea 
nõu müüjaga. Enne salli värvimist 

tasub katsetada mustrite tekkimist 
väiksema kangatüki peal. Proovi seda 

erinevalt voltida, sõlmida või siduda. 
Kui suurt salli värvides ei jäänud tulemus 

selline, nagu oodatud, võib protseduuri korra-
ta. Voldi sall uuesti ja värvi veelkord. Samuti 
võid tühjaks 
jäänud kohti 
värvida pints-
liga, lastes 
värvil lihtsalt 
laiali valguda.  
Põnevama 
tulemuse 
saad kangast 
kergelt kortsu-
tades. 

www.hobipunkt.ee
www.vunder.ee

SIDUMISTEHNIKA --- 
– tulemust on raske 
ennustada

5Aseta töö koos alusega vasta-
valt valitud värvitüübile paariks 

minutiks kas mikrolaineahju või 
tavalisse koduahju, kuni rätik on 
peaaegu kuiv.

6Loputa rätik leiges vees üleliigsest 
värvist. Tee rätik sõlmedest lahti, 

loputa veelkord. Triigi kergelt aurutades 
veel niisket rätti, nii on seda kergem 
siledaks saada.

2Niisuta rulli 
veega, jälgi 

hoolikalt, 
et kogu materjal 
oleks niisutatud. 
Kuivaks jäänud  
kohad võivad 
ahjus lihtsalt ära 
kõrbeda.

3Hakka rulli 
sisse sõlmi 

tegema. Peh-
mem sõlm laseb 
värvidel sujuvamalt 
voolata, tugevamaga 
saad kontrastsema jäl-
je, kuid seda on hiljem 
raskem lahti teha.

4Pane kätte 
kummikindad, 

aseta kokku sõlmi-
tud rull alusele ja 
hakka sellele värvi 
tilgutama. Sõlmede 
kohale tilguta värvi 
rohkem kui vahe-
kohtadesse.

www.hammond.ee
www.scanimpex.ee

Valik 
e-poode ja töötubasid


