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“Minu ilus Eesti”

Kataloog



Tootesarja tutvustus

Tootesari  „Minu ilus Eesti“ („Estonian Beauty“)  sündis  2009 aastal                                                  

Eesti Vabaõhumuuseumi  ja Lipuvabriku koostöös.

Sarja loomisel oli peamiseks mõtteks taaselustada ja propageerida Eesti rahvakunsti.                      

Kaasaegsete tehnoloogiate abil on  antud vanadele mustritele ja värvidele uus elu.

Suurem osa  mustritest  ja  motiividest  pärinevad  vabaõhumuuseumi  

kogudes  leiduvatelt  originaalesemetelt – rahvarõivastelt,  vaipadelt,  

tekkidelt – mille  kohta  on  enamasti teada  nende  päritolu: valmistaja nimi, 

ligikaudne  aeg  ja  millises  Eestimaa  paigas  see valmistatud  on.                               

Mustrite valik täieneb pidevalt.

Aegu tagasi kudusid meie esiemad oma aja värvid, mõtted ja meeleolud rõõmsateks 

triibumustriteks  ja  soojadeks  saanitekkideks  ning  aeg on neile väärtust vaid lisanud. 

On  aeg see ühine varandus taas  igapäevakasutusse  võtta!



Materjalid ja tehnoloogia

Sarja loomisel lähtusime põhimõttest  – uusi ja kaasaegseid tehnoloogiaid 

kasutades valmistada tänapäevased tarbeesemed, mida on praktiline 

ja mugav kasutada ning mis on kergesti  hooldatavad.

Mustrid  on  trükitud digitrükk  tehnoloogias kaasaegsetele tekstiilidele  

ja lõppviimistluse käigus saavad nendest erinevad esemed – kotid, pajalapid, 

pajakindad, linikud, padjakatted, põlled jne

Materjalid on  erineva  tekstuuriga polüesterkangad – sametine  veluur, 

vastupidav mööblisamet, siidine  atlass,  tihedakoeline  lõuendikangas  jt.                                                  

Värvid on valmistatud vee baasil, ei sisalda ohtlikke aineid, ei lõhna ega kulu maha.  

Digitrükis kangad on väga sobivad kasutamiseks just siseruumides.  

Kõik tooted kannatavad pesu  kuni 60C  ja triikimist.

NB! Kõik tooted on algusest lõpuni valmistatud Eestis.



Tooted

 Kotid –

rahvusmustritega mobiili- ja prillikotid, nöörkinnisega märsskotid, 

erksavärvilised kandekotid, seljakotid, puitsangadega käekotid 

 Aksessuaarid –
rahvusmustritega rinnamärgid ja taskupeeglid, tikitud ja kootud 

rahvuslikud vööd,  rahvuslikud  ripatsid 

 Kodusari –
rahvusmustritega linikud ja laualinad, padjakatted, seinapildid, 

pajalapid ja –kindad, põlled

Soovi korral saab kõikidele toodetele  lisada  mustri päritolu  või sarja  

nimetuse  “Minu ilus Eesti” 



Eritellimused

 Kõiki tootevalikus esinevaid tooteid on soovi korral võimalik tellida ka  

erikujundusega (kasutada toote kujunduses oma mustrit, joonistust, 

fotot, kirja vm).                                                                                        

 Rahvusmustritega toodetele on võimalik lisada asutuse/ettevõtte logo või 

nimi,  inimese nimi, pühendus, laulusalm või miks mitte vanasõna!  

Selleks  trükime Teie valitud tähistuse tootele või valmistame väikesed  

sildid  ja lisame need siis toodetele.                                                                

Kottidele saame trükkida erikujundusega voodri – see teeb kingitusest 

eriti põneva ja ainulaadse.

 Erikujundusega toodete hinnad sõltuvad kujundustöö mahust, toote 

mõõdust ja kogustest.                                                                                                        

Küsige hinnapakkumist!                



Kotid

 Mobiilikott 14 x 8 cm

Sobib  väiksemale  telefonile, 
sendikotiks aga ka ehete 
hoidmiseks

 Prillikott 20 x 10 cm

Sobib  päikeseprillidele  või  
suuremale telefonile, pliiatsitele, 
kosmeetikatarvetele



Kotid

Nöörkinnisega kotid
Sobivad kinke- või  kosmeetikakotiks,  

väikeseks  teatrikotiks, samuti 
rahvariietega kandmiseks.

Väiksem kott   25 x 20 cm

- voodrita

- voodriga

Suurem kott 35 x 25 cm

- voodrita

- voodriga     



Kotid

 Kandekott  
rahvusliku taskuga
40 x 30 cm           

Tugevast ja vastupidavast 
puuvillasest kangast kott  millel 
on kaunistuseks rahvusmustriga 
tasku.



Kotid

 Kandekott  rahvuslike  

motiividega 

40 x 30 cm          

Tugevast ja vastupidavast puuvillasest 

kangast kott  rahvusliku tikandi või 
dekoratiivpaelast  sangadega.



Kotid

Puitsangadega kott
Pehmest sametisest kangast kott, 

vooder on ühevärvilisest või 
rahvusmustriga kangast. 

Väiksem  kott    25 x 30 cm

Suurem  kott    30 x 40 cm

Arvuti  kott      37 x 30 cm



Aksessuaarid

 Rahvusmustritega 
märgid ja taskupeeglid
Pehme  ja  sametise  pinnaga  märgid on 

ilusaks ehteks  komplektis  kotiga  
või eraldi

Pehme märk/pross 
- Ø 40 mm

- Ø 60 mm

- Ø 75 mm

Taskupeegel
- Ø 60 mm



Aksessuaarid

 Rahvuslikud T-särgid

Romantilised T-särgid naistele 

trükitud, tikitud ja säravatest 

kristallidest motiividega. 

Valikus erinevad naiselikud mudelid.

Suurused  M-XXL.

- Lühikese käisega T-särk

- Pika käisega T-särk

- Lühikese käisega triiksärk



Aksessuaarid

 Rahvuslikud T-särgid 
Säravatest kristallidest 

rahvuslikud motiivid



Aksessuaarid

Rahvuslikud T-särgid 
Tikitud motiivid



Aksessuaarid

 Rahvuslikud T-särgid              
Trükitud motiivid.                        

Ees suur ja selja taga kuklas 

väike motiiv.



Aksessuaarid

 Jakard paelast 
tikanditega vööd
Stiliseeritud  rahvusromantilised 

vööd  sobivad  hästi  aktsendiks 
linastele  ja  teksariietele. 
Pandlaks  metallrõngad.

Valmis vööde pikkus  110 ja 120cm                     
(tellimisel  140 ja 150 cm)

 Rahvuslik                
kootud vöö



Aksessuaarid

 Dekoratiivpaeltest vööd
Erinevatest paeltest efektsed vööd.  

Pandlaks  metallrõngad.

Valmis vööde pikkus  110 ja 120cm                     

(tellimisel  140 ja 150 cm) 



Kodu sari

 Rahvusmustritega 
padjakatted 40 x 40 cm

Pehmest  ja  sametisest  veluurist      

padjakatted  sobivad  rahvuslikuks 
aktsendiks  nii  maakoju  kui 
linnakorterisse 

Soovi korral ka sisupadi.



Kodu sari

 Rahvusmustritega 

matkapadjad                  
25 x 40 cm

Pehmest  ja  sametisest  materjalist  

väike padi on toredaks 

kingituseks sõbrale või 

kolleegile. Sobib hästi kaasa 

võtmiseks  reisile, matkale, 

autosse.

Igale padjale on lisatud mustri 

nimetus.



Kodu sari

 Rahvusmustritega 

interjöörilambid
Maheda valgusega väike lamp muudab  

hubaseks iga toa.                                     

Sobib rõõmsaks aktsendiks ka 

kontorilauale.

Igale lambile on lisatud mustri nimetus.

Tellimisel valmistame erimõõdulisi 

rahvusmustriga lambikatteid.



Kodu sari

 Rahvusmustritega 

pajalapid  ja  -kindad
Kindad  ja  pajalapid  on  valmistatud  

kuumakindlast  materjalist ning 

testitud  suurköögis.                    

Müügil ühekaupa.

Pajakinnas 33 x 15 cm

Pajalapp    20 x 20 cm



Kodu sari

 Rahvuslikud põlled
Rõõmsavärvilised põlled sobivad  nii  teenindajale  

kui  köögis  askeldavale perenaisele. 

- Köögipõll  
kaela taha seotav

- Väike põll 
vööle seotav



Kodu sari

 Laste köögipõlled
Lõbusate taskutega põlled hoiavad 

köögis askeldades teie laste 

riided puhtad.  

Põlled on valmistatud kergesti 

hooldatavast  materjalist.



Kodu sari

 Väikesed rahvuslikud     
linikud 
Sobivad  kasutamiseks  üksikult  ja 

komplektina,  on  peolaua  või  romantilise   
pikniku  ehteks.

Mõõt  30 x 45 cm       



Kodu sari

 Rahvuslikud linikud 

2-le inimesele
Sobivad  kasutamiseks  üksikult  ja 

komplektina,  muudavad teie 

söögilaua rõõmsaks ja säravaks.

Mõõt        120 x 45 cm    



Kodu sari

 Pikad peolaua linikud
Sobivad  kasutamiseks  laua  keskel 

ühevärvilise aluslina peal, 

muudavad teie peolaua kauniks ja 

kordumatuks.  Erinevad  

triibumustrid.

Mõõt  250 x 40 cm    



Kodu sari

 Toolikatted
Andke oma vanale mööblile uus elu! 

Tellimisel valmistame spetsiaalsest 

tugevast mööblisametist  

rahvusmustritega toolikatteid.

Mõõt  tellimisel    

Hind  päringu alusel



Kodu sari

 Rahvusmustriga 

teekannu soojendaja
Nostalgiline meenutus käsitöökoondis UKU 

aegadest.  On  rõõmsaks  lauaehteks  ja  

hoiab jahedal õhtul  teie tee või kohvi  

mõnusalt  sooja.  Laius  külgedelt  

reguleeritav



Kodu sari

 Eritellimisel tooted
Trükitud kangad on lihtne ja soodne 

võimalus muuta meeleolu kodus 

või kontoris.

Tellimisel valmistame erikujundusega 

tooli- ja lambikatteid, voodikatteid, 

tekstiilist seinapilte,  kardinaid jm.

Toodetele on võimalik lisada 

pühendus, logo, inimese või asutuse 

nimi.



Üldinfo

 Kataloogis  toodud  hinnad  sisaldavad  käibemaksu. 

 Kõikide tootenäidistega on võimalik tutvuda Lipuvabriku  müügiesinduses 

Tallinnas, Türi tn 3 (E-R  9.00 – 18.00)

 Huvi korral küsige rahvusmustrite  kataloogi

 Küsimuste korral  ja/või tellimuste esitamiseks  võtke meiega ühendust                                                       

tel: 668 4270,  668 4271,  668 4279                                                                  

e-meil: info@lipuvabrik.ee /karina@lipuvabrik.ee

Tootesari on mõeldud kõigile neile, kellele meie oma 

väike Eesti on armas ja südamelähedane.


