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 SISSEJUHATUS

                                    TAASKASUTUSE TÄHTSUS

• Kõik maailma inimesed püüdlevad selles suunas, et hästi elada, aga 
võimalikult väikese keskkonnajalajäljega.

• Lihtsaim viis enda ökoloogilise jalajälje vähendamiseks on 
taaskasutamine. Iga inimene saab ise taaskasutusega anda oma 
panuse. Me saame vähendada looduskeskkonna saastamist, piirata jäätmete 
tekkimist ja  säästa energiat. Nii kujunevad inimestes säästva arengu põhimõtted. 
Asjadele tuleb anda uus elu.



Vanasti oli materjalide töötlemine ja 
esemete valmistamine kulukas, raske ja 
aeganõudev. Taaskasutuse kohta on 
palju tõendeid arheoloogilistest 
väljakaevamistest. Ka hiljem kasutati 
vanu tekstiilesemeid ja nende detaile 
uute esemete valmistamise juures.
Näitena võiks tuua Paistu kihelkonnast 
pärit vöödest kokku õmmeldud vaiba .

Vöödest vaip (ERM A 909:2).

Vaip on kokku õmmeldud 19 vööst, mis on (ristisuunalised): all ja üleval on vaheldumisi hele 
ja tumepunane vöö; keskel 5 triipu tumepunastest. Ilmselt on tegemist Paistu kihelkonna 
vöödega,sest  punane tonaalsus meenutab just Paistu vöid. Vööd on suhteliselt laiad: 6-7 
cm.



Tekstiilide taaskasutusega on tegelenud peamiselt naised. Osav taaskasutus aitas kodus 
paremini majandada. Minu nipikas põll on samuti nö “ teise ringi materjalidest” ja 
perenaise jaoks mitmete kasutusvõimalustega.



NIPIKA PÕLLE VALMISTAMINE

• Idee ja kavand

• Mis materjalidest valmib põll?

• Põlle valmimine

• Põlle kasutusvõimalused kodus



IDEE JA KAVAND

Idee leidmiseks vaatasin ringi internetis ja märkasin põlle, mis oli tervenisti valmistatud 
pakenditest. ( link ja pilt). Sealt arenes edasi uus idee, kus kombineerisin kokku erinevad 
materjalid - pakendid, teksa ja vana vöö. ( põlle kavand)

                                           https://www.pinterest.com/pin/663929170045569497/

                                

https://www.pinterest.com/pin/663929170045569497/


Materjalid

Teksapüksid
Erinevad pakendid
Vöö
Särk, millest lõigata paelu ja kante



Põlle valmimine

Lõikasin teksad põlle pikkuseks ja piki sääri lahti.
Põlle nurgad lõikasin ümmarguseks taldriku järgi.



Põlle keskosa alusriideks võtsin tüki vanast diivanikattest.

Hakkasin alusriidele nööpnõeltega kinnitama sobivaid 

parajaks lõigatud pakendeid.



Iga pakendi rea kinnitasin õmblusmasinaga.

Pärast lõikasin detaili alusriide järgi parajaks.



Püksisäärtest lõikasin põlle ülemise osa tükid
ja õmblesin keskelt kokku.



Põlle kaelataguseks paelaks valisin puuvillase ja punutud

vöö. Pandla jätsin külge, et seda saaks reguleerida.

Vöö on kinnitatud kandi abil.



Õmblesin kokku põlle alumise ja ülemise osa.

Seejärel õmblesin põlle küljeosad keskosa külge ja

äärestasin õmblused.



Lõikasin puuvillasest särgist välja diagonaalsed 

ribad ( laius 4,5cm) põlle kantideks ja paelteks.



Õmblesin kandiribad kokku ja lõikasin lahti.



Kahekordse rullkandi jaoks triikisin selle kandiriba pikuti

 pooleks ja õmblesin põlle alumise osa servadele pahemale

poole.



Pöörasin kandiriba paremale poole ja kinnitasin 

nööpnõeltega. Seejärel õmblesin masinaga.



Keerasin alumise osa õmblusvarud ja ülemise osa palistused,

kinnitasin nööpnõeltega ja õmblesin.

Paremale poole õmblesin kaunistuseks kassipildi pakendilt.



Paelte jaoks triikisin riba servad 
0,5cm sissepoole ja seejärel 
ribad pooleks. 

Kinnitasin nööpnõeltega ja 
õmblesin.

Kinnitasin paelad pükstele külge 
jäetud värvliosa sisse.

Viimistlesin põlle ( lõikasin ära 
lõngaotsad, triikisin)



KASUTUSVÕIMALUSED KODUS - KOKKUVÕTE

Minu põll on hästi puhastatav, eriti keskosa.  Teksaosa taskutesse ees ja taga saab panna
vajalikke asju. Põlle saab reguleerida pikkusesse ja laiusesse, nii et ta sobib igale 
inimesele. Kõik materjalid, peale niidi, on taaskasutusest. Seega on põll 
keskkonnasäästlik. Lõbusad pildid motiveerivad tööd tegema ja teevad hea tuju.

Seega sobib minu põll kõigis majapidamistöödes kasutamiseks nt. köögis, aiatöödes, 
taimede istutamisel, rohimisel, loomadega tegelemisel.



Mina põllega



KASTUTATUD MATERJAL

• https://online.le.ee/2015/10/24/prugi-sorteerimine-saastab-tarbijat-ja-loodust/

• http://entsyklopeedia.ee/artikkel/taaskasutus1

• https://et.m.wikipedia.org/wiki/Taaskasutus

• https://www.muis.ee/museaalvie w/523006
• Fotod: Eliise Kask
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