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6 100 väikest ristpistemustrit

SISSEJUHATUS

Ristpistes tikkimine on lõõgastav ajaviide 
ja selleks on vaja osata vaid ühte lihtsat 
ristikujulist tikkimispistet (X). Sadade aastate 
tagant pärinevat ristpistet on leitud paljudes 
kultuurides nii rõivastelt kui ka iluesemetelt, 
näiteks tikandinäidistelt.

Tänapäeval on ristpistes tikkimisest saanud üks 
populaarsemaid käsitööliike. Ristpiste õppimine 
on väga lihtne ja järgnevatelt lehekülgedelt 
leiad kõik vajaliku, et see imeline tehnika 
selgeks saada. Kõik 100 mustrit on suhteliselt 
väikesed ja nende valmimiseks kulub üks või 
kaks õhtut.

Olen suurema osa oma elust tegelenud 
tikkimisega ning kirjutanud mitmeid 
raamatuid erinevatest tikkimistehnikatest, 
mustast tikandist ristpisteni. Selle raamatu 

ristpistemustrite kallal töötamine on minu 
jaoks olnud uskumatult lõõgastav ja nauditav. 
Loodan, et ka sina, oled sa siis ristpiste alal 
algaja või eluaegne tikkija, tunned rõõmu nende 
väikeste mustrite tikkimisest endale või eriliseks 
kingituseks sõpradele.

Kõiki selle raamatu mustreid saab välja 
panemiseks viimistleda tikkimisraamis,  
nagu paljudega neist oleme teinud, ja seinale 
riputada. Samuti saab neid kasutada patjadel, 
raamitud piltidel, kaartidel, nõelapatjadel ja 
kotikestel. Võid nendega kaunistada ka rõivaid, 
pesu ja esemeid oma kodus. Võimalusi on 
lõputult!

Loodan, et hakkad ristpistet armastama sama 
palju kui mina.

Rosemary
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Kui oled oma tikandi valmis saanud, siis 
leia aega selle korralikuks viimistlemiseks. 
Veendu, et pahemal pool oleks kõik 
lõngajupid peidetud ja ära lõigatud. Eemalda 
traagelniidid. Vajaduse korral võid oma tööd 
õrnalt pesta ja käterätil tasasele pinnale 
kuivama asetada, parem pool üleval. 
Kortsumise vältimiseks püüa pesemise ajal 
tööd mitte muljuda.

Aseta töö pahempidi triikimislauale või 
pehme kattega pinnale ja triigi õrnalt läbi 
triikimisriide.

TIKANDI VIIMISTLEMINE 
TIKKIMISRÕNGAS

Kui soovid kasutada tikkimisrõngast oma 
töö raamina, siis tuleb katta pahem pool, et 
see välja ei paistaks. Mina kroogin töö ääred 
kokku ja lisan vildist tagakülje.

1. Aja nõela taha pikk jupp pärllõnga, aseta 
töö parem pool allpool lauale ja torka nõel 
riidesse umbes 1,3 cm kaugusel tikkimisrõnga 
välisservast. Kinnita lõng mitme topeltpistega. 
Tee eelpistetes ring ümber tikkimisrõnga. Jäta 
pikk lõngasaba.

2. Lõika tikkimiskääridega üleliigne riie ära 
vähemalt 1,3 cm kauguselt eelpistete reast. 
Lõngasabast tõmmates kroogi eelpisted 
kokku, kuni riie on tihedalt sisemise 
rõnga ümber, seejärel kinnita lõng paari 
topeltpistega.

3. Aseta vildist tagakülg riide peale. Tagakülje 
kinnitamiseks õmble vilt pärllõngaga riide 
külge.

1

2

3

VIIMISTLEMINE  



15VIIMISTLEMINE

TIKANDI RAAMIMINE

Ostetud raami kasutamine on lihtne viis oma 
tikandite välja panemiseks. Raami valimisel 
jälgi, et tikandi jaoks oleks piisavalt ruumi 
ja kõik pisted jääksid nähtavale, ent samas 
ei oleks raam väikese motiivi jaoks ka liiga 
suur. Erinevate kaubamärkide tikkimisriided 
on erineva jäikusega. Pehmet riiet saad 
tärgeldamisega jäigemaks muuta.

Võta raam lahti, eemalda klaas ja viska 
ohutult ära. Kui raamiga on kaasas paspartuu 
(pildi tausta moodustav valgest kartongist 
ääris raami sees), siis sobita motiiv paspartuu 
keskele. Tõmba riie pingule ja jälgi, et Aida 
koelõngad oleksid sirged. Märgi pliiatsiga 
joon ümber paspartuu välisservade. Lõika 
piki jooni riie paspartuu suuruseks. Kinnita 
tikand kahepoolse teibiga paspartuu 
tagaküljele. Kui raamiga ei ole paspartuud 
kaasas, siis tuleb sul valgest kartongist välja 
lõigata tikandile tagakülg.

Võid kasutada ka happevaba isekleepuvat 
alusplaati ja seada sellele ristpistetikandi 
nii, et motiiv jääb keskele. Veendu, et Aida 
koelõngad oleksid sirged. Lõika töö parajaks 
ja aseta raami.

Kui raamimine ei õnnestu või vajad 
eritellimusel paspartuud või raami, siis 
pöördu kohaliku raamimistöökoja poole.

TEISED KASUTUSVÕIMALUSED

Ristpistetikandi viimistlemiseks on mitme-
suguseid erinevaid võimalusi ja seda saab 
kasutada paljudel esemetel. Siin raamatus 
näidatud kavandite loomiseks järgi mustrite 
juures antud juhtnööre.



Talustiilis sisekujundus on väga populaarne ja need toredad motiivid rustikaalses raamis  
sobivad hästi maalähedase interjööriga kodu kaunistamiseks.

TALUELU



See kiiresti ja vähese vaevaga valmiv kingitus meeldib kindlasti igale käsitöösõbrale.

RASKUSASTE: LIHTNE

LAPIMUSTRILINE NÕELAPADI



Peenekoelisele linasele riidele tikitud kaunid lumikellukesed  
sobivad täiuslikult dekoratiivkotikesele,  

mille võid riputada vannituppa, ukselingi või kapinupu külge.

LUMIKELLUKESTEGA KOTIKE



Meelespead ja pääsusilmad on meenutus kaunist kevadisest aiast.  
Linastele kotikestele tikitud õite ilu saad nautida aasta ringi.

LÕHNAKOTIKESED
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TOIT JA JOOK

Šokolaadi- ja mustikakoogikestel kõrguv võikreem ning vahvlituutus maasikajäätis  
on liiga ahvatlevad, et need tikkimata jätta!

RASKUSASTE: LIHTNE

SÜNNIPÄEVAKAARDID

MATERJALID
Iga kaardi jaoks
• Valge Aida riie nr 11,  

üks tükk mõõtmetega 14 × 18 cm
• Traagelniit
• Kaart 12,5 × 18 cm ovaalse aknaga  

9 × 12,5 cm
• Gobelääninõel nr 24
• Käärid
• Kahepoolne teip

LÕNGAD 
Kuuekordsed DMC mulineed,  
 igaühte üks tokk

Mustikakoogike
3805 Alpikanniroosa
606 Ere oranžikaspunane
975 Tume kuldpruun
794 Hele rukkilillesinine
407 Tume kõrbeliivabeež
151 Roosa
950 Hele kõrbeliivabeež
311 Keskmine sinine
B5200 Lumivalge

Šokolaadikoogike
963 Ülihele puuderroosa
945 Kollakaspruun
975 Tume kuldpruun
407 Tume kõrbeliivabeež
151 Roosa
3805 Alpikanniroosa

Jäätisetuutu
950 Hele kõrbeliivabeež
3722 Väga tume kõrbeliivabeež
151 Roosa
3806 Hele alpikanniroosa

VAJA LÄHEB

NÕUANNE
Võid 

sünnipäevalapsele 
üllatuseks lisada  
kaardi vahele ka  

tema lemmikkoogi 
retsepti.



RASKUSASTE: LIHTNE

SÜNNIPÄEVAKAARDID



See võrratu raketikolmik, mis kujutab stardiloendust, starti ja orbiidil liikumist,  
on täiuslik seinakaunistus lootustandva astronaudi tuppa.

RAAMITUD RAKETID


