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Olen käsitööline ja Lammas Linnas villastuudio eestvedaja ning osaline pärandkultuurilistes tegemistes 
MTÜ-s Vanad Oskused. Samuti Hea Villa Seltsi üks asutajaliikmetest ning kaasautor raamatule "Villast 
lõngani".  
Villatööde ja ketramiseni jõudsin läbi oma lammaste, kes andsid palju ilusat villa. See tekitas põnevust ja 
huvi õppida selgeks mõni tegevus, mis omakorda aitaks seda villa vääristada. Käsitsi ketramine lummas 
aga sedavõrd, et tekkis soov järjest rohkem hea lõnga saladustesse pühenduda, õppida ise ja anda edasi 
oma kogemusi, sest on ju teada tõsiasi, et kui on soov midagi põhjalikult selgeks saada, siis tuleb hakata 
seda teistele õpetama. Just nii saab hoida end pidevalt vormis: lugeda, uurida, end täiendada. Käsitsi 
ketramisega olen nüüdseks tegelenud üle kümne aasta, viimastel aastatel on lisandunud ka vanade vokkide 
restaureerimine ja töökorda seadmine. Vokkide korrastamine, ketruskoolitused ja käsitöölõnga 
valmistamise teenus ongi saanud põhitööks ning lisaks lambavillale huvitavad mind teisedki toredad kiud, 
olgu tegu siis koera-, küüliku-, alpaka- või mõne muu looma villaga. Pean enda jaoks nauditavaks kogu 
tegevust - alates lambakasvatusest kuni valmis lõngani, teadmisi sellest, kust tuleb riie ja mis on selle taga. 
Taoline isetegemine võtab küll palju-palju aega, kuid see tegevus on alati mõtestatud, sest side 
algallikatega ja osalemine loomeprotsessis annab elule rahulolu ja tasakaalu ümbritsevaga. 
 
Mentorkoolituse teemad: 
 
VILLATÖÖD. Teeme põhjaliku ülevaate erinevatest villatüüpidest, räägime villa sorteerimisest, 
hoiustamisest ja pesemisest. Millised on villa töötlemise erinevad võimalused ja vahendid ehk ettevalmistused 
lõnga ketramiseks: nopime ja harjame villa, kraasime käsikraaside ja trummelkraasiga, kammime 
villakammidega. 

KEDERVARREGA KETRAMINE JA KORRUTAMINE. Tutvume erinevate kedervarte ja nende 
tööpõhimõttega. Õpime kedervarrega ketrama ja korrutama, valmis lõnga viimistlema. 

VOKI TÖÖPÕHIMÕTTED JA SEADISTAMINE. Teeme põhjaliku ülevaate vanadest ja uutest vokkidest 
ning nende tööpõhimõtetest. Õpime vokki seadistama ja harjutame vokiga töötamist. 

VOKIGA KETRAMINE JA KORRUTAMINE. Tutvume erinevate ketrustehnikatega, õpime lühikese 
tõmbega ketramist ehk kammketrust, lõnga korrutamist. Lõnga viimistlemine: pesemine, vihtimine, kerimine. 



Samuti pakun vokiga ketramise ja korrutamise jätkukoolitusi, kus käsitleme erinevaid teemasid edasijõudnud 
ketraja huvi ja soovidele vastavalt. 

Kõikidel koolitustel teeme muidugi juttu ka teiste toredate kiudude töötlemisest ja ketramisest, olgu siis 
tegemist koera, alpaka, angooraküüliku või mõne muu looma omaga. 

Puuduvate töövahendite pärast ei pea muretsema, kõik õppimiseks vajalikud materjalid ja töövahendid on 
olemas: alates erinevatest villadest-karvadest, kraasidest-kammidest kuni kedervarteni. Osaliselt ka vokid. 
Võimalusel muidugi võib alati kaasa võtta enda töövahendid. 

 

Villaste ja karvaste kohtumisteni! 

 

 

 



 
 

 

  


