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Kingsepa tnnst
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Teadusline õpetns,
kudas igafussufcid saapaid ja kingasid,
kui ka hobuste rangisia, fhlelfid, waljäid ja deltasid tuleb walmistada, et
nad igapidi head saawad.
SooUlitaw logiraamat iga kingsepale, saapa
kandjale ning hobuste pidajale.
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Kingsepa lunst.
Teadusline opetns,
kudas igasuguseid saapaid ja kingasid kui
ka hobuste rangisid, fhleisid, waljaid ja
delkasid tuleb walmiõtada, et nad igapidi
head saawad.
Soowitaw läsiraamat issa kingsepale, saapa laudjale
ning hobuste pidajale.
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Sissejuhatuseks.
Kingsepp on käsitööline. Praegusel ajal kaebawad kõik käsitöölised, et wabrikud oma odawate töödega
ja kaupadega köit turud täidawad ja käsitööliste käest
leiwapalukfe ära kipuwad wõtma. See on suuremalt
osalt õige, nimelt linnades, kus kõiksugu wabriku tööd
niisuguste hindadega saada on, nagu seda nüidne
käsitööline enam ei wõi pakkuda. Aga nagu ülepea
terwes maailmas, nõnda weel iseäranis meil, nimelt
maal, on just kingsepp üls neist täsitöölistest, kes
iial ega elades nälga ei pruugi karta, olgu wabrikuid kes teab kui palju. Wabrik walmistab küll kõiksugu jalanõuusid, häid ja halbu, odawaid ja kallid,
aga mitte mõedu, waid üleüldise suuruse numrite
järele. I g a jalawari, olgu king ehk saabas, piab
aga jala järele tehtud olema, kui ta inimesele piinaks
ei taha olla. Igale üksikule inimesele wõib aga
ainult jalast wõetud mõedu abil niisugune jalawari
walmistatud saada, mis tõeste jala kohane on. Sellepärast wõib julgeste ütelda: nõnda kaua, kui inimeste
jalad oma wälimise wju ja wormi poolest nõndasama mitmesugused on, nagu inimeste näud jume
poolest, nõnda kaua on kingsepp hädaste tarwiline
käsitööline, keda lõik wabrikud kokku tööta ja teenistufeta ei suuda jätta. Kingsepal on alati tööd
küllalt, kui ta aga ise selle eest muretseb, et ta ainult
head, ilust ja hinnawäärilist tööd teeb. — Wabrikud
l*
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kõige oma masinatega ei ole meie juures kingsepa töö
kohta muud jõuudnud korda saata, kui ainult seda,
et nad kingsepa tööd seega on kergitanud, et nad
temale walmis materjali kätte muretfewad, nagu koolutatud sääred, õmmeldud pealsed, tikud j . n. e., mis
kingsepp enne ise käsitsi pidi walmistama.
I g a l kingsepal, kes head ja hinnawäärilist tööd
mõistab teha, on meie juures teenistust küllalt. Aga
isegi on mõista, et iga kinpsepp, kes omale tööd ja
teenistust soowib saada, kõige hoolega selle eest piab
muretsema, et töö tarwitajad ja tellijad tema tööga
r a h u l on. Selleks on jälle pea tingimine, et keegi
ennast sarnatseks meistriks ei pia, kes enam midagit
ei pruugi õppida. Nõnda kui iga muu ametmees ja
käsitööline, kes enam juurde ei õpi, teistest maha
jäeb, tagurpidi läheb, nõnda ka kingsepp. Õppimiseks läheb õpetust, juhatust, eeskuju ja äratamist tarwis.
Selle poolest aga on meie juures wilets lugu. Mujal
maades on kingseppadel omad seisid, öpekohad (koolid),
näitused, käsiraamatud ja ajalehed, mis meil kõik
puuduwad, mida meil lootagi ei ole. Meil on lugu
nõnda, et iga kingsepp, kes oma ameti, — nõnda
heaste eht halwaste, kui see temal just wõimalik oli,
— kord ära on õppinud, hiljem oma käe peal, nimelt
maal töösse hakkab, enam kuidagi mahti ei leia.
edasi õppida — ennast teiste töödega wõrreldes täiendata. Tema on täitsa oma enese hooleks jäetud.
Eelseisaw raamat on selle puuduse sunnil ilmale
tekkinud. Ta on enam neile kirjutatud, kes edasipüidjad kingsepad on, kui nendele, kes alles selleks
tahawad saada, see on: raamatu otstarbe pole mitte
fee, et tema waral keegi ilma meistre juhatuseta kingsepaks wõiks õppida, waid tema otstarbe on peaasjatikult see, i g a l e m õ t l e j a l e k i n g s e p a l e t e m a
töö juures juhatajaks
ja
äratajaks
olla.

Aga ka iga kingsepa töö tarwitaja wõib — nimelt
raamatu esimesest jaust — mõndagi tarwilikku näpunäidet ja juhatust leida, sest sagedaste tellib mõni,
— kes oma enese jalga nõndasama wähe kui sabast
tunneb, — niisugused saapad, mis temale ilma kingsepa suita ainult piinaks on, ehk ostab niisuguse
naha materjali, mis kuhugi ei kõlba.
Raamatu kolmas jagu on iga ühe kohta arwatud,
kellel hobuse riistadega tegemist on, olgu ta kingsepp,
sadulsepp, kutsar, majaperemees ehk kes muu tahes.

I. Osa.
MSedu wõtmise kunst, tööriistad
ja materjaalid.
1. Inimese jalg.
Kingsepa töö ja amet on: inimese jalakatel walmistada. Et ta seda wõiks ja nimelt h e a s t e w o i k s ,
selleks on kõige pealt tarwis, et ta inimese jalga tema
wälimise wormi, kui kasisemiseehituse poolest täieste
tunneb. Paljas möet siin üksi ei aita, sest inimese
jalad on nimelt oma wälimise kuju ja wormi poolest
nõndasaina mitmesugused nagu nende nüüd. ehk küll
mõlemad ühesugustest osadest, lihast, luudest ja liikmetest oma seestpidise ehituse poolest kokku on pantud.
Kingsepale on iseäranes jala walimine worm ja kuju
tähtjas, mille poolest jalad mitmesse jakku jäetakse.
Sisemise ehituse ja wälimise wormi järele langewad inimese jalad kahte pea-jakku: t ä i t s a t e r w e d ,
w i g a t a j a l a d , ja w i g a s e d j a l a d . Esimeste
hulka arwatakse ainult terwed, reeglimõedulised jalad,
teiste setka luetakse kõik niisugused jalad, mis —
olgu wälimise kuju eht sisemise ehituse poolest esimestest ühel ehk teisel wiisil kõrwale lähewad, nagu:

,
l a m p j a l g , l i h l l w j a l g , kõrge j a l g , k i t sas j a l g , k õ w e r j a l g jne.
Iga kingsepp, kes oma tegewust aja kõrgusel
tahab hoida, piab juba mõedu wõtmise juures tähele
panema, mäherdusest liigist keegi jalg on, et hiljem
saabast selle järele wõib nõnda teha, nagu seda üht
ehk teist seltst jalg tarwitab. Üksi s e a l , kus
seda alati tehtakse, wõib kingsepa tegewus õitseda.
Kes aga palja mõeduga rahul on ja mitte jalga
nõnda ei uuri, et kohe wõib ütelda, missugusesse
ülemal nimetatud jakku ta langeb, see ei wõi iial
head, passiwat saabast ega kinga teha, ehk tal küll
harilik möet käes on.
Aga kingsepp piab inimese jalga weel rohkem
tundma, nimelt jala r a w i t s e m i s t . Sellepoolest
on ülepea wilets lugu. Mitte üksi alama rahwa,
waid ka suurema osa nõnda nimetatud haritud rahwa
seas ei pieta jalgade rawitsemise eest tarwilikult hoolt
ehk tehtakse selles asjas üsna wõeriti. Ialawarju
pietakse niisuguseks asjaks, milleta läbi ei saa, aga
et see inimese keha ja terwise kohta wäga tähtjas on,
et ikka ja alati ainult häid jala tarwitust järele tehtud saapaid wõi kingu kantakse, sellest ei aima suurem
hulk midagit. Rätsepp wõib oma osawa tööga mõndagi wigasid keha kulles ära warjata, aga kingsepal
on palju rohkem wõimalik korrapäraliste jalanõuudega terwet inimese keha ja käiku tuetada, ja kaunistada, tema terwist kaitsta. Jalgade raawitsemiie
kohta piaks sellepärast iga kingsepp oma töö tellijatele
ja tarwitajatele tarwiliku õpetust, nõuu ja juhatust
wõima anda. Tema leiaks selleks rohkeste mahti ja
wõiks selle poolest rohkem mõjuda, kui keegi teine,
ja nimelt oma enese kasuks.
Alamal tahan kõige selle üle tarwiliku seletuse ja
juhatuse anda.
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A. Mitmesugused jalad.
See kuulub küll weider, aga on siiski sula tõsi,
et t ä i t s a w i g a t a , r e e g l i m õ e d u l i s t jalga
kaunis harwa on leida. See tuleb sellest, et jalg
kaswamise ajal, kui ka hiljem wäga hõlpsaste ära
saab rikutud ja wigastatud, olgu kas õnnetuse, hooletuse,
liig ränga töö ehk wiletsa jalanõuude läbi. Suur osa
wildakuid jalgu tuleb ainult sellest, et lapsi öigeste
ja loomulikult käima ja s e i s m a ei õpetata. Wiie
kuni kuue aastani käib enamiste iga laps ilusti ja
õigeste ja Pole selle aja sees suurt õpetust ega juhatust waja. Aga siit peale kuni 20-ne aastani on
päris jala rikkumise ja halwa käigu ja weel halwema
seismise harjutuse aeg, kui wanemate. kaswatajate ja
koolitajate poolt õpetus ja juhatus puudub. Päris
häbi ja häda on waadata, kuidas niisugune poisikene
wõi noormees käib ja seisab, kes selle kohta ilma
juhatuseta ja õpetuseta iilesse kaswab. Käies on
niisuguse keha nagu tueta worst, õõtsub ja kõigub.
J a weel seismine! Esite aetakse jalad, harki, kõht
jolli, siis kõõlub keha ühe jala peal, kuna teine jalg
saapa tas sisse- ehk wäljapoole jala alla rõhub. On
üks jalg leha kandmast wäsinud, logeleb keha teise
peale ja nüid wäänab ja murrab wabaks saanud
jalg oma korda saabast ühele ja teisele poole kanna
alla. Suuremaks kaunistuseks ripuwad nii wiisi seistes särk ja shalli otsad westi alt wäljas! Päris jõle!
On nüid niisugune lohakas saapad wilu tallanud ja
ära worstitanud, siis piab kingsepp süidlane olema.
— Läheb sarnane logask soldatiks, siis aetakse talle
seal küll „utsinas" õnnekorral jalad ja keha kombesse,
aga kui raske see mehel läbi on teha, seda tunnistawad nekrutide koju saadetud kirjad selgem kui tarwis.
Mõnigi kautab seal juures terwise pealegi. Iäeb aga
sarnane Loga-Iuku koju, siis on ta omale eluajaks
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Wigased, wiltused jalad alla aelenud, mis kingsepale
ristiks ja tema oma rahakotile nuhtluseks on, sest ta
tarwitab poole rohkem saapa parandamist kui õigus.
Kõik seda pahandust poleks olemas olnud, oleks teda
poisikese põlwes õigeste seisma ja käima õpetatud! —
Sellepärast piaks kingsepp, kellel selleks alati mahti
ja parajat aega on, oma töö tarwitajadle ära püidma
seletada:
aj Ialad on käimise tarwis: Kes ei käi see seisku
ehk istugu ja hoidku jalad paigal.
d) Püsti seistes olgu jalad pisut wähem kui
õiges winkles paigal, kannad tolli 2—3 üksteisest
eemal, keha sirge, pea püsti, rind wäljas.
6) Käijes olgu keha sirge ja paigal, jala ninad
nõndasama palju wäljapoole, kui seistes, jalg painugu
põlwist ja Puusast, et ta mitte iga sammu juures keha
ülespoole ei tõukaks, nõnda et müts maha ähwardab
lukkuda.
Kui iga noort inimest nõnda seisma ja käima
õpetatakse ja harjutatakse, siis on poole wähem wiltusid wigaseid jalgu, ja kõiksugu pahandust, mis nende
läbi inimesele enesele kui tema kingsepale tulewad.
Aga nõnda kuida lugu, nimelt maal, praegu seismise ja käimise poolest on, ei ole sugugi imeks panna,
et täitsa wigata, imsaid jalgu kaunis harwa leitakse.
Wigata, ehk ütleme ilus jalg on oma ehituse
poolest kõigiti niisugune, et iga üksik osa ja liige
teise kohta paras on. Ialawõlw on paras kõrge ja
pikk; tema alt wõib wesi lähedaste läbi jooksta kui
jalg tasase laua peal paigal seisab. Wärwad on
ilusad pikad, sirged ja tugewad, ja seisawad üksteise
kõrwal rias; pöidla wiimane liige kaub ilma järsu
nukita suure päka sisse ära, kuna kahe kõige wäiksema
wärwa juured nõnda nimetatud „weikese päka" sünnitawad. Mõlemate päkkate wahelt käib weikene õõnsus
ehk wõlw ette poole, nõnda et niisuguse ilusa jala
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talla all üts suurem wölw põigiti ja teine wähem
wõlw pikuti leida on. Kand on täitsa ümmargune
ja seisab päkaga kriipsu peal ühe kõrgusel; kanna
kõige madalam punkt on keha peatugi. Kanna taha
külge on suured jala jõuusooned kaswanud ja selle
läbi tekkib seal weikene muhk, mis ilusa jala juures
ainult pisut näha ja tunda on, kuna ta nõnda nimetatatud „pika kannaga" jala juures järsuks ja kõrgeks
muutub. Ilusa jala mufkled on üle terwe jala ühe
tasa laiali laulatud, kusagil ei seisa nad kimpus ega
muhkus koos. Iala suurus käib keha suuruse järele.
Arwamiue, et mida weiksem jalg, seda ilusam ta on.
pole mitte õige. Suure tugewa kehaga inimese weikene
jalg on tema kohta nõndasama inetu, nagu weikese
kohta suur jalg.
Praegu kirjeldatud täitsa wigata, ilust jalga leitakse ainult ilusa, pika ja sirge kehaga inimeste juurest; nimelt ohwitseride, kõrgete ametnikkude ja näitemängijate juurest. Ilmaski ei nähta teda niisugustel
inimestel olewat, kes rasket tööd piawad tegema
ehk alati püsti seisma wõi palju käima. Kus mufkled
selle läbi tugewaks ja paksuks lähewad, et nad rasket
tööd piawad tegema, seal läheb jala juures ilus
walimine kuju ja worm nõndasama kaduma, nagu
selle poolest käegagi lugu on, üks kõik, kas jalg algmisest saadik reeglimõedilline oli ehk mitte.
Kes niisugusele ilusale jalale sündsat saabast tahab
teha, piab jala üksikuid liikumisi käimise juures tähele
panema. Wigata terwe jalg tõstab astudes e^te kanna
ülesse, kuna keha raskus päka peale wajub. Selle läbi
piab jala õõnes põhja alune tugewaste painduma,
ja sellepärast ei tohi niisuguse jala saapa tald mitte
wäga kõwa olla, sest et liig kõwa ja wali tald jala
painumisele mitte kergeste järele ei anna, waid käimist raskeks tceb ja jalga liiga wäsitab. Terwe, ilus
jalg puutub astudes wärwaga kõige wiimaks maa
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külge, aga kergeste, sest et keha tõstmine päka peäl
sündis. Sellepärast wõiwad ka niisuguse jala omanikud kõige kergem ja kauem käija. Kes jalga õieti
tahab tundma õppida, piab teda paigal seismise kui
ka astumise juures tähele panema ja uurima. See
maksab iga jala kohta, olgu ta ilus, terwe ehk
missugune tahes.
Õtse praegu kirjeldatud jala täieline wastand
on lümpjalg. Ta on kas sündides juba niisugune
olnud, ehk ta on raske töö wõi muu läbi aega mööda
sarnatseks muutunud. On jalg sündimisest saadik
lamp olnud, siis ei wõi talle midagit parata, aga kui
jalg, mis esite terwe oli, hiljem lambiks on läinud,
siis wõib teda mitme abinõuu waral aega mööda
ära parandata, nagu all pool õpetatakse. Koik lümpjala sooned, mis liikmeid ühendawad, on liig pikad,
nõnda et nad jala wõlwi ei suuda kanda, mille läbi
jala painumise wõim nõrgaks jäeb ehk koguni ära
kaub; jala tald wajub alt täitsa tasaseks. Selle läbi
läheb käimine raskeks, sest maha puutuwad kondid
pole mitte astumiseks loodud, waid selleks, et nad
keha kannaksiwad. Liiga ränga tõstmise, nõnda kui
iga muu töö läbi, mis jalga liialt wäsitawad wõiwad ka päris terwe jala sooned nõnda lõdwaks
minna, et jala wõlwi ei jäksa kanda, ja lämbjalg
ongi walmis. Iga lämpjalaga inimesel on käimine
enam ehk wähem raske. — Kuna wigata terwe jalgade ninad peaaegu õiges winkles wälja poole hoiawad,
seisawad lämbjala ninad sagedaste enam ehk wähem
sisse poole, nagu pinaks pöidlad üksteisega kokku
saada. Selle läbi saab alus, mille peal keha seisab,
weiksemaks, ja sellest see tulebgi, et kõikide lämpjalaga
inimeste käik waakuw ja wääruw on, nagu anil, kes
astudes jalad sisie poole tõstab. Käigust wõib kcrgeste ära tunda kellel lämpjalg on, sest lämpjalaline
paneb käijes ikka enne kanna üksi maha, siis alles
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Päka. Kuna ilus õõnes jalg käigu kohta nõndasama
mõjub nagu wankre wedru, mis ennast ainult mõlemate otsade peale toetab, on lämpjalg õigeks tautud
wedru sarnane, mis üleni niaa külgi puutub ja millel
mingit weedrutamise wõimu ei ole.
Kinc-sepale on see küsimus tähtjas, mill wiisil
tuleb lämbjala saabas^) teha? Selle asja poolest on
kingseppade seas kaks arwamist olemas, mis õtse
üksteise wasta käiwad. Ühed ütlewad, lämpjala liist
pidada just j a l a j ä r e l e a l t õ i g e olema, teised
tõendawad liist olgu alt nõnda õõnes wõi kõwer,
et jala keskpaik saapa Põhjast ülesse saab tõstetud.
Kumbgi arwamine ei ole õige. Kes lämpjalale saabast
tahab teha, see katsugu kõige pealt teäda saada, kas
jalg sündimisest saadik lamp on olnud, ehk hiljem
lambaks läinud. O n j a l g a l g m i s e s t s a a d i k
l ä l n p o l n u d , s i i s t u l e b l i i s t just j a l a
j ä r e l e a l t õige t e h a , sest niisuguse jala päranemist ei ole enam loota; ta on ja jäeb lambaks ja
jala järele lõigatud liistu peal tehtud saabas on
niisugusele jalale kõige parem. On aga selgeste
teada, et jalg hiljem ühel ehk teisel wiisil lambaks
on läinud, siis wõib teda pikkamisi mõne aasta jooksul, iseäranes noore inimese juures, ära parandata.
Sellepärast olgu n i i s u g u s e j a l a j a u k s l i i s t
a l t õõnes ( k õ w e r , kumer), et saapa põhi jala
keskelt ülewel hoiab ja lödwu fooni tuetab, et nad
mahti saawad puhata ja tugewamaks minna.
Sündinud lämpjalale piab kingsepp niisuguse
saapa katsuma walmistada, mille fees ilma waluta
ja waewata wõimalik on käia. Selle tarwis tuleb.
*) S a a b a s tahendab siln lui la igal pool selles raamatus
jala lätet ülepea, olgu <ee saabas, ling ehl missugune jalawarl
tahes. Kus saabas tlnga ehl mõne teise jalawarju wastandit
täh.ndab, mäilab lugeja isegi.
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nagu tähendatud, liist jala järele õige teha, tald olgu
lai, konts (Abfatz) lai ja madal; fee on pea tingimine.
Tugewad kapid ei tohi puududa, ja wõlwi alusele
pandagu heaste tugew Pürna koor sisse. Nõnda
tehtagu sudinud lämpjalaga. — S a a d u d l ä m p j a l a g a , see on niisuguse jalaga, mis enne terwe
olnud, aga hiljem lambiks läinud, on lugu üsna
teine. Niisuguse jala saabas tuleb alt õõne liistu
peal teha, et saapa põhi jala luud loomulikule kohale
tagasi tõstaks ja lõdwaks läinud sooned aega saaks
kosuda ja tugewamaks toibuda. Nõnda walmistatud
saapa sees ei ole lämpjalal esite mitte hea käia, sellepärast wõetagu, kui jalga ülepea parandata tahetakse
esimise paari jauks niisugune liist mis alt wäga
pisut kõwer on ja löigatagu iga järgmise paari tegemise juures liist alt ikka õõnsamaks. Õõnsuse kohalt
piab talla alune nõnda kõwa tehtama, et jalg teda
maha ei jõuua tallata. Kapid piawad kõigeparamast
tallanahast olema ja seestpoolt ikka madalamaks ja
õhumaks minnes kuni päkani ulatama. See aitab
jalga kõrwalt ülewel hoida; ka wäljapoolt olgu kapi
pisut pikem kui muidu. I i a l g i ei t o h i l a m p j a l a s a a p a i d ühe l i i s t u p e a l te^ha. Konsad
löigatagu parajad kõrged ja nad seisku rohkem jala
all kui muidu. Kurgust olgu saabas kaunis kinnine, et
konts mitte taha poole wälja ei saa tallatud. Kus tarwis,
wõib wõlwi sisse paraja teras wedru panna, kui
muul wiisil talla maha tallamist ei saa keelda; aga
enamiste aitab tugew pärna koor wõi heaste pargitud
talla nahk juba küllalt. Kui — ja see on peaasi —
aec^a mööda ikka tõweramad (õõnemad) liistud wõetakse ja inimene aastat kaks kolm ainult nõnda tehtud
jalanõuusid kannab, siis wõib julge olla, et jalg
jälle nõndasama terweks ja ilusaks saab nagu ta enne
olnud ja olema piab.
Üks kõige weidramatest jalgadest on l i h a w j a l g .

u
Niisugusel jalal on mõlemil pool wöllwi paksud liha
lademed, nõndasama on ka päkad päris liha humkud,
isegi warwaste kulges leitakse liha ja raswa tombud,
ja alumine sääre liige jäme, lihaga kaetud. Kes teda
teraselt tähele ei pane, wöib teda hõlpsaste lampjalaks pidada ja feega kurjaste eksida. Sest wõetakse
niisugusest lihaw-jalast möet, ilma et seda tähele pantakse, et jala suur paksus mitte arudlasest kõrgusest
ei tule., waid mõlemil pool körwal olewast liha lademest, siis wöib kergeste tulla, et liist nõnda saab
walmis seatud, et mõet k õ r g u s e g a saab täis aetud,
mis puru wõeriti on. Nõnda tehtud saabas on cnamiste kurgust liiga lai ja lahtine, aga pigistab sellegipärast mõlemilt poolt wõlwi tormalt See näitab
tüll arusaamata olewat, on aga siiski õige, ja tuleb
sellest, et tarwiline osa nhaka kurgu kohal wõeriti
paigal seisab.
Niisuguse jala piab mõedu wõt\a hoolega läbi
katsuma, et ta aru saaks, et mõlemil pool kulles
lamew liha mitte kont ei ole. Kui seda mitte tähele
ei panda, wõib saabas sealt kohast hõlpsaste liig lai
saada. Teiseks ei tohi mitte äraunustada, et lihawad jalad ta kõigekangenüni higistawad, mitspärast
nende saabas päka ja warwaste kohast lahe piab olema.
Kitsa ninadega saapad ei kõlba lihawale jalale sugugi,
waid nad on temale ainult piinaks.
Üks jalg, kelle eest sagedaste mitte tarwilist hoolt
ei kanta, on kõrge w õ l w i g a ehk lühidalt kõrge
jalg. Leitakse inimesi, kellel aruldase kõrge wõlwiga
jalad on, kes hooletuma kingsepa käest iial head pašsiwat saabast ei saa ja sellega päris hädas on. Tuhandetele niisuguste jalgadega inimestele tehtakse iga päew
saapad harilikude liistude peal walmis, mis sugugi
nende jalgade kohased ei ole. Kõrgel jalal on, nagu
ta nimigi tähendab, wäga kõrge wõlw põhja all; jalg
i>n keskelt nagu lookas. Niisuguste jalgadega ini-
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mettel on wäga kerge käik, nagu oleksiwad nad wedrud> peal. Nende käigu järele wõib asjatundja eemalt
jubc ära ütelda, et neil niisugused jalad on. Kõrge
jala wärwad on ülespoole pöördud, mispärast nad
hõlpsaste wasta saapa nina puutuwad, ta siis, kui
saabas iseenesest sugugi lühikene ei ole. Ei pia saabas niisugusele jalale mitte warwaste peale käima,
siis olzu ta nnsuguse liistu peal tehtud, mis jala
järele lõrge wõlwiga ja otsast wõi ninast heaste ülesse
on lõigatud. Konts piab kõrge olema ja saabas ise
umbes •/« tolli ehk rohkem pikem (üle mõedu) kui
muidu, sest kõrge wõlw paindub astudes pikemaks,
kui madal, ja kui saabas mitte wähemalt 7 8 tolli
üle mõedu pikem ei ole, hakkab ta warwaste peale,
mis inimesele kõige õelamaks piinaks on ja käimise
sagedaste päris wõimatumaks teeb. Iga kingsepp,
kes seda tähele ei pane, wõib julge olla, et niisuguse
jalaga inimene, kellele ta alt ja ninast õige liistu
peal kord saapad on teinud, töö kas tagasi toob,
ehk teist paari tema juures enam ei telli, milleks temal
ka koguni õigus on, sest seda ei wõi keegi nõuuda,
et inimene omale kalli raha eest niisuguse risti kaela
piab wõtma, nagu saapad, mis warwaste peale käiwad.
Jälle isemoodi ja nägu on k i t s a s j a l g . Kõik
on siin pikk, kitsas, lihata kuiw: kand, wõlw. päkad
ja wärwad. Wiimaste juured on õicti ligistikku üksteise kõrwal. Kand ei ole mitte nõnda nagu kõige
lihawate la muude jalgade juures alt labane, waid
täitsa ümmargune. Labajala ja wõlwi pealmised
kondid on juba läbi naha selgeste ära tunda, wõlw
on madal ja jalg on nõnda õhukene, et wõlwi kohal
ülewel mingit küiru näha ei ole, millest fee ülepea
tulebgi, et kõik jalg nõnda pikk paistab olewat. Kitsa
jala nahk on' wäga õrn ja ell ja enamiste kuiw.
Niisugune jalg on tema õrnusest hoolimata siiski heaste
tugew, ja tema omaniku käik ilus ja kerge. Aga
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pigistamist ei kannata kitsas jalg köigewähemaki,
mis ka teisiti ei wõi ollagi, sest et siin liha puudub,
mis luid kaitseks, ning wähem kui pigistus mijub
õtse teel luusse, mis muidugi walus on. Siin )iab
kõige hoolega selle peale waadatama, et saabas kurgust mitte lahtine ei ole, ega kand liiga lai. Sõige
suurem wiga on liig lai kand, mille sees jalg lcksuda
annab. Kui siis weel kapid kõrged juhtuwad »lema,
siis on niisuguse saapaga käimine päris wõimata asi,
sest lahtine kand ja kuiwad lihata randme nukid
öeruwad endid silmapilk wähema kui wääratusk juures
weriseks.
Imeline on, et kõigil argadel, edewatel inimestel
niisugused kitsad jalad on, iseärancs weel kõigil, olgu
heale ehk kurjale kangeste edasi püidwatel inimestel.
Kingsepal on kõigest waewast ja hoolest tähelepanemata nendega raske läbi saada. Niisuguste jalgadega inimesed on kõik edewad ja nõuuawad järelandmata, et saabas karwa pealt siledaste passiks, aga
eneste jalg ei kannata kõigewähemat pigistamist. Et
nüid niisugust saabast wäga raske on walmis teha,
mis ka uuelt sugugi ei pigista, siis on neil alati
kaebamist ja nurisemist kingsepa üle, nõnda et see
nendega ikka hädas on, kui ta ka kõik on teinud, mis
temal wõimalik oli teha.
B. Jalgade rawitsemine.
Jalgade rawitsemine ja nende eest hoolitsemine
on suuremal hulgal inimestel täitsa tundmata asi,
mis Palju, wäga palju wigasid, haigusid ja äpardusi
sünnitab. Kassa, silmanägu, hammaid j . n. e. rawitsetakse, haritakse ja koristatakse enam ehk wähem ikka
weel, aga jalgadest ei hoolita nõnda heaste kui midagit.
Kaebata ja hädaldata lnõistctakse kõiksugu jala haiguste ja hädade üle enam tui tarwis, aga muud
midagit. Et jalg ka harimist ja rawitsemist tarwitab.
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kui ta terwe piab seisma, seda ei tule palju kellegil
meelde. Siin on hädapärast õpetust, äratust ja juhatust waja. Aga ei keegi leia oma ameti poolest selleks enam mahti ja asja, kui just kingsepp. Olgu
jalal wiga mis tahes, esimene fui aetakse, mõistmata
inimese poolest, ikka kingsepa kaela, kes päris kimpus
on, kui ta asjatundja küllalt ei ole, et niisugust üle«
kohtust süiandmist asjaliku seletusega enese pealt ära
weeretada ja tõtt walge ette tuua mõistaks. Teiselt
poolt saab aga iga kingsepp, kes asjatundja on, oma
töö tarwitajate usaldust ja tänu ära teenima, kui tal
osawust on, selle asja poolest nõuu anda ja aidata.
Sellepärast piaks iga kingsepp kõik hoolega ära õppima,
mis inimese jala rawitsemist kohta tarwis on teada.
Kõige tähtsam kingsepale on muidugi üleüldine
jalgade rawitsemine, aga ka haigete jalgade eest hoolitsemine. Keegi ci piaks saabast kandma, mis ühe ehl
teise Põhjuse pärast oma otstarbe kohane ei ole.

Saapa otstarbe on: tema piab jalga katma,
teda külma, märja ja wigastamise eest käimise
juures kaitsma, ilma et ta jala loomulikku kuju
muudaks ehk temale kuidagi takistuseks oleks.
Saabas, mis seda kõige täielikuinalt teeb, on hea;
tui ta peäle selle ka weel mõistliku moe nõuudmist täidab, siis on ta paleus, mida kätte saada
tuleb püida.
Ülema eeskirja järele on selge, et linna elanik
üsna isemoodi saabast tarwitab, kui talupoeg maal,
metsawaht teistsugust kui laewamees j . n. e. Aga
üks seadus maksab kõikide kohta, see on: keegi ei
p i a k s n i i s u g u s t saabast k a n d m a , m i l l e
tald jala põhjale tarwilikka pinnar u u m i ei a n n a . Kõik kunstlikud talla moed ja
mudelid on üksi nõnda kaugelt lubatud, kui nad seda
peatingimist mitte ci muuda. Sellepärast piaks ka
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igamees ainult lahe liistu peal tehtud saapaid kandma.
Praegu on weel mitmel pool see nurjatu pruuk, et
iseäranis naisterahwa saapaid weel ühe liistu peal
tehtatse. I g a üks, kes inimese jalga tähele on pannud, piab tunnistama, et fee täitsa loomu-wastaline
mood on, mis ainult Hiina naisi meelde tuletab, kes
omad jalad kunstlikult weikesteks wigasteks kompadeks
kaswatawad. Ialarawitsemine nõuuab tingimata iga
jala jauks ise liistu, see on teise sõnaga, liistud piawad ühe p ä k a g a olema. Et aga pahemal kui
paramal jalal päkk seespool kulles suure warwa kõrival olemas on, sellepärast läheb iga paari saapa
jauks kaks liistu tarwis. Ühe liistu peal tehtud
saapad on looulu-wastalised piina pakud, mida keegi
mõistlik inimene oma jalga ei piaks tõmbama. Iäegu
nad üksi edewate ja mõistuseta moodi-narride hooleks!
Aga mitte üksnes tald ei ole oma wormi poolest
jala terwise kohta tähtjas, waid ka pealmise naha ja
sääre suurus. Keegi ei viaks niisugust saabast kandma,
m i s m i t t e i g a üksiku l i i k m e l e t a r w i l i s t
l a h e d a t l i i k u m i s e r u u m i e i a n n a . Kurgul ja wõlwil piab ruumi olema, et jalg käijes loomulikult ilma pigistamata painuda annab, päkk piab
astumise juures takistamata laiemalle wajuda wõima,
warwad ei tohi omast loomulisest seisust wägise kokku
ehk üheteise peale pigistatud saada ja kand piab saapa
sees kindlalt paigal seisma.
Saapal piab tarwiline, lahke ruum olema, aga
sellegipärast piab ta nõnda ümber jala kinni alema,
et j a l g t e m a sees w ä ä r u d a ei a n n a , ja
et s a a b a s j a l a g a ü h t e w i i s i
liigub.
Kus jalg enam ja isewiisi liikuma peaseb, kui saabas,
sea! on see jala terwisele õerumise läbi wäga kahjulik. — Sellest selgub, et jalarawitsemise esimene nõudmine see on: „igaüks kantku ainult niisuguseid saapaid, mis tema jala, seisuse ja ameti kohased on."

Peäle selle nõuuad jalarawitsemine igale jalale
tema iseloomu ja sisemise olu järele isesugust saabast.
Jalgu wõib selle poolest kahte suurte seltsi jagada:
k u i w a d ja h i g i s t a j a d jalad. Kuiw jalg ei
nõuua muud, kui et ta sagedaste pestud ja puhastatud saab, kui ta mustaks on läinud. Pesemist on
nimelt sellepärast tarwis, et olluste wahetust kergitada ja neid ollusid, mis kui ära tarwitatud jätised
kehast wälja on heidetud, ära kasida. Kus seda ei
tehta, seal saab olluste wahetus selleläbi takistatud,
et nimetatud jätised kõõma ja korba näul naha higi
haugud kinni suluwad, ja see ei mõju mitte üksi jala,
waid terwe keha terwise peale wäga kahjulikult. Jalg
tarwitab, nagu tõik mu kehagi, korrapäralist pesemist
ja puhastamist nii heaste suil kui talwel. Tuttaw
asi on, et must pesemata jalg palju enam külma
kardab, kui puhas jalg
Et sukki sagedaste tuleb
wahetada ja wärwa tüined hoolega ära lõigata, on
iseenesest mõista tingimata tarwis. Kuiwa jala omanikul on sellest jala rawitsemisest küllalt; palju wiletsam on lugu higistawate jalgadega.
Viida rohkem jalg higistab, seda sagedamini tahab
ta pesta. Paraja higistamise juures aitab juba
küllalt, kui jalg üks kord päewas saab ära pestud.
Aga jalgu, mis wäga kangeste higistawad, piab
päewas kaks kunni kolm korda pestama ja ööseks
trükitud paberi sisse mässitama ainult niisuguse paberi sisse nagu ajalehel „Walgusel" on. Sarnase
arstimise wiisiga on mitmed sellest wigasi lahti saanud.
Jalgade pesemiseks wõetagu paras leige ehk soojas
kohtas seisnud külm wesi. Soe ehk koguni palaw
wesi ei kõlba koguniste mitte, sest et see were juurde
woolamist ja seega higistamist weel suuremaks teeks
ja kasu asemel kahju tooks. Niisugustele jalgadele
on pehmed sukad soowitawad, aga neid tuleb iga
päewa kahe takka — sui ehk weel sagedamine — wa-
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hetada. — Aga tui kõigest sellest rawitsemisest hoolimata siiski juhtub nimelt soojal ujal, et kangeste
higistajad jalad, mis õrna nahaga on, ära hauduwad ja katki saawad öerutud, mõni kord nõnda õelaste,
et sugugi käia ei wõi, siis piab niisugust jalga kahe
kolme päewa takka Tannin'i weega määritama. Selleks sulatakse üks osa Tannin'i 3—4 o)a wee sees
ära. Taunin'il on fee omadus, et ta higi ja palawuse läbi ära rikutud naha kokku tõmbab ja teda
mädanemise eest kaitseb. Mõned inimesed, kes wäga
õrna nahaga on, ei wõi seda abinõuu tarwitada,
sest et Taunin'i wesi nende jalgade peäl walusat
kipitamist sünnitab, mis mõnikord mitu päewa kestab.
Niisugustele ei wõi paramat nõuu anda, kui et nad
sukkade sisse iga päew nisu kliisid puistawad. Warwad seisawad siis kliide läbi, mis niiskuse enese sisse
imeb, üksteisest lahus ja ci lähe hauduma. — Uuemal ajal soowitatakse higise jalgade pesemiseks niisugust wett, kuhu pisut Ealicyl - haput juurde on
lisatud. Iga üks wõib julge olla, et higiste jalgade
ära haudumise ja õeruuüse wasta tõeste abi leiab,
kui ta ühe nende siin õpetatud kolme wiisi järele teeb.
Tähtjas asi jalarawitsemife juures on s u k k, palju
tähtjam, kui mõni seda tahaks uskuda On sukk liig
pikk, siis sünniwad warwaste juures woldid, mis
warwaid sagedaste katki õeruwad. On sukk aga liig
lai, siis sünniwad kas päka juures, kanna lohkudes ehk
koguni jala selja peal woldid, mis wisisid ja haawu sigitawad. Palju ja raskeid jalahaigusid tulewad ainult woltis sukkadest. Sellepärast o n i l m a v a r a j a s u k k a t a
kõik j a l a r a w i t s e m i n e a s j a t a waew.
Töömeestele ja talupoegadele, kui ka soldatitele
oleks soowitaw, et nad jala rätikute asemel, kus iial
wõimalik sukki tannaksiwad. Sõa ajal on suurem
osa jalahaigeid ainult kortsus ja rämpsus jala rätitutega oma jalad wigaseks käinud. Õlgi saapa sees
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kanda on iseäranes talwe üsna soowitaw, kui see ka esite
harjumata ja käimisele pisut takistaw on Õled piawad
aga sagedaste wahetatud ja öösel ära kuiwatatud saama.
Tätjas jala terwise kohta o n k a w a r w a k ü i n e d e
h a r i m i n e . Need tulewad wähemalt iga nädala
kord lõigata, et nad mitte ära ei katke. Wärwa küinesid, ei tohi ilmasgi nõnda pikaks lasta kaswada,
et nad liha sisse pöörawad. On mõni küin wiltu
kaswanud, nõnda et ta teist wärwast õerub, siis piab
teda alati parajal wiisil ära lõigatama, Ähwardab
mõni wärwa kilin lahti minna ja pealt ära tulla,
siis lõigatagu ta sealt saadik hoolega ära, tust maalt
ta juba lahti on, muidu teeb ta palju walu, enne
kui ta terwelt ära tuleb. See on weider kuulda,
aga on siiski tõsi, et inimeste seas, isegi meeste seas,
niisugused leitakse kes oma wärwa küinesid iialgi ei
lõika, nimelt sellepärast, et nad lõikamist k a r d a w a d !
Nad kannatawad ennemine kõik walud ja hädad ära,
kui et wärwa küinesid lõigata julgeksiwad ehk lõigata
laseksiwad. Niisugused on päris narrid, kes (se enestele nuhtlust taela saadawad. Alati on neil üks ehk
teine wiga ja häda jalgade küllea: kord läheb mõni
küin lahti ja walutab nädalate kaupa enne kui
pealt ära läheb, kord õerub mõni wiltune küin
kõrwal seiswa wärwa weriseks, kord kaswawad
küined liha sisse j . n. e. Kõik ainult sellepärasi, et küinesid kordapidi parajalt ära ei lõigata.
Et niisugused poole rohkem sukki lõhuwad, kui
muud mõistlikud inimesed, on nõndasama ise enesest mõista, nagu see, et niisuguste jalad ka enamiste alati ära hauduwad, sest et nad warwaid puhtaid ei hoia, kuna ometi puhtus jalarawitsennse
juures peaasi on.
Aga jalgade rawitsemine ei käi mitte üksi terwete
jalgade, waid ka haigete ja wigaste jalgade parandamise kohta. Kõige pealt tuleb siin nõndanimetatud
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„konnasilmi" wõi „kanawarwaid" tähelepannu, mis
paljudele inimestele püris piinaks ja ristiks on.
Konnasilmade sünnitajad on alati liig kitsad saapad. mis pigistawad; laheda jalakate kandjal on see
nuhtlus tundmata asi. Lugu on nimelt järgmine.
Kui kauem acga niisugust saabast kantakse, mis ühe
ja sellesama koha, iseäranes warwaste pealt pigistab,
siis saab pigistatud kohalt aega pidi kõik weri ja
mahl wälja pressitud, nõnda et nahk lõpeks ära
sureb ja köwaks kuiwab nagu sarw. On nahk juba
kord kõwaks läinud, siis mõjub pigistamine ja rõhumine seda rohkem, ja kuiwamine ja kõwaks minemine
läheb ikka fügawamalle liha sisse, ning ulatab mõnikord, — kui abi ei tehta, — künni luuni, mis läbi
wiimaks wüga kardetawad põletikud wõiwad tulla.
Konnasilma sündimise lugu õpetab meile ka tema
arstimise wiisi kätte ja näitab, mis meil teha tuleb,
kui meie tema kimpu ei taha sattuda. Pigistamine
on konnasilma sünnitanud. Sellepärast on esimene
asi see, et niisugust saabast enam jalga ei panda,
mis pigistab. Kellel konnasilmad warwaste kulges
on, neile tehtagu saapad konnasilma kohalt nõnda
laiad ja lahtised, et nad sugugi ei pigista. Kui
häda mitte wäga wana ei ole ja mõni aeg parajalt
lahtist saabast kantakse, kaub konnasilm iseenesest ilma
mingi arstimiseta ära, sest laheda saapa sees peaseb
weri jälle takistamata woolama ja parandab haige
koha ära. On aga konnasilmad wanaks ja sügawalle
läinud, siis ei ole muud nõuu, kui piab neid terawa
nua otsaga ettewaatlitult, et terwe liha haawatud
ei laa, wälja lõigatama. Enne lõikamist piab jalga
sooja wee sees liutama, et konnasilm pehmeks läheb.
Kõige paranl on neid saunast tulles lõigata, sest et nad
siis heaste pehmed on. Kui lõikamine ja laheda
saapa kandmine ka weel ei aita. siis tulewad k o n n a s i l m a r i n g i d (Hüneraugenringe) warwastele peale
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panna. Neid saab suurematest poodidest ja apteekidest osta. Nad on gummist tehtud ja katawad
konnasilma üleni kinni. Wäga hea on ka, kui weikesed s e e b i p l a s t r i k e f e d konnasilmadele peale
pannakse. Pehmest wabriku seebist plaastrid teewad
ka kõige wisamad wanad kõwad konnasilmad ruttu
õiete pehmeks, nõnda et neid waluta ja kartuseta nua
otsaga wälja wõib lõigata ja kaapida. Lõikamise ja
paraja laheda saapa kandmise waral wõib aega mööda
ka kõige wanemad konnasilmad ära kautada, kui aga
asja rawitsemife eest tarwilikal hoolt pietakse.
Palju wisama loomuga on k ü l m a w õ e t u d
p ä k a d . Nende parandamine jäegu arsti hooleks.
Ka arstilgi ei ole see igakord wõimalik, ehk olgu siis,
kui wiga weel wanaks ei ole läinud. Kingsepp ei
wõi siin muud parata, Fuid et ta arstile seega abiks
on, et ta saapale sinna kohta tarwilise laheda ruumi
jätab, kus külma wõetud päkk seda nõuab. Peale
selle on soowitaw, et niisuguse saapa jauks kõige
pehmem nahk wõetakse, mis heaste wenida annab.
Tald tuleb eest nõnda lai teha, et suur wärwas,
mis enamiste ikka päka kohalt kõweraks on läinud,
jälle õtse wõib seista Palju aitab siin juures ka
see. kui liist wälja poolt kullest õieti õhukeseks tehtakse,
nõnda et kõik liha päka ja suurewarwa poole saab
rõhutud.
Jalgade rawitsemife wiimane ülesanne on see:
l ä m p j a l g a d e s ü n d i m i s t ä r a keelda, ehk
teise sõnaga: selle eest hoolt kanda, et t e r w e wig a t a j a l g l ä m p j a l a k s ei m u u t u . Kes niisuguse saabastega palju käib, mis jala järele ei ole
tehtud, — mis nimelt kannast liig laiad ja wõlwi
alt pehmed on, — see wõib oma jala wõlwi kergeste
maha tallata. Inimesed, kes raskeid asju kannawad,
kes püsti töötawad, palju mööda treppisid wõi redelid käiwad, wõiwad omad jalad hõlpsaste lambiks
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wajutada, sest et nende jala sooned liialt koormatud
ja wenitatud saawad, mis läbi nad lõpeks lõdwaks
lähewad ning jala wõlwi enam ülewel ei suuda kanda.
Koit siin nimetatud inimesed ei piaksiwad iialgi lahtiseid kingu ehk pantohwleid kandma, waid ainult
heaste passiwaid kõwa wölwiga saapaid, sest et lahtijed, suured ja pehme wõlwiga saapad nende jala
soontele küllalt tuge ei anna ega neid lõdwaks minemise eest ei kaitse.
li. Wigaste jalgade katmine.
Koguni halw lugu on kingsepal niisuguste inimestega, kellel päris wigased jalad on. Säärased
nõuuawad kingsepalt sagedaste, — iseärancs weel
naisterahwas, — üsna wõimatumaid asju. Kui sagedaste ci sunnita mõnda jalga käima, mis selleks kas
osalt ehk täitsa kõlbmata on. Selle wägiwalla tagajärg on enamiste ikka jala ja puusa walu. Kingsepp piab ka siin suuremalt osalt süidlane olema,
kus ära unustatakse, et walu wigasest jalast enesest
ja selle liiga tegemisest tuleb. Sinna ei wõi keegi
kingsepp parata.
Üks niisugune wigane jalg, mis kõige sagedam
ette tuleb, on nõndanimetatud k o m p j a l g . Niisugusel jalal puudub wõlw täitsa; ta on otse nuija
sarnane. Kand ja päkk on wäga mitmel wiisil loomu
wastaliselt kaswanud, nõndasama ka wärwad, mis
kas puseriti segi seisawad ehk osalt wõi ka terwelt
puuduwad. Enamiste on inimene niisuguse jala juba
sündides kaasa toonud, aga ka põletamise, külma
wõtmist ehk mõne haiguse läbi wõib mõni õnnetu
omale kompjala saada. Kompjalale on wäga raske
saabast walmistada, ja ei wõi selle kohta mingit üleüldist eeskirja anda. Peaasi on siin: k o m p j a l a
saapa t a r w i s tehtagu liist just j a l a järele.
Muud õpetust ega juhatust ei wõi siin anda, sest iga
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komjalg on ise moodi ja nägu ja nõuuab isesuguse
saapa wöi õigem ütelda tupe.
Sagedaste leiab kingsepp inimesi, kellel üks jalg
puusast tallani mõetes l ü h e m on kui teine. See
wiga on enamiste ikka lapse põlwes tulnud, nimelt
selle läbi, et jalg puusast paigalt ära on läinud.
Lapsed kukuwad sagedaste, olgu kas wallatust tehes
ehk kogemata, ja seal juures juhtub hõlpsaste, et
puusa liige paigast ära läheb. Osaw arst wöib wiga
ära parandata, kui aegsaste abi otsitakse. Si tehta
seda mitte ehk minnakse mõne mõistmata moori juurde
ja lastakse wiga wanaks minna, siis ei wöi ka õpetatud arst hiljem enam midagit parata, waid lugu
lõpeb sellega, et nikastanud jalg eluks ajaks teisest
jalast lühemaks, ja inimene lolnbakaks jäeb. Mõnikord, on wigastatud jalg teisest ainult 2—3 sentimeeteri lühem, sagedaste aga ka 8—10, läbikaudu
5—6 sentimeetert.*) On jalg nõndapalju teisest lühem,
siis ei wõi ta mitte terwe tallaga maha astu, waid
ainult warwastega, kuna kand ülewel kõrgel seisab.
Niisuguse jalaga inimene käib wäärudes ja longates,
mis keha ruttu ära wäsitab. Jalg on muidu üsna
terwe ega tee paigal seistes mingit walu.
Wana harjunud wiisi järele katfuwad kingsepad
lühemat jalga teisega ühepikkuseks teha sellega, et
saapa talla tarwiliku osa paksema teewad. See wõib
ka üsna õige olla ja seal aidata, kus jalg paljalt
2—3 fentimeetert teisest lühem on. Aga üks wiga
on niisugusel saapal ikka: ta on üksluine ja inetu,
mis iseäranes noortele neidudele ei meeldi.
Palju foowitawam on lühemale jalale järgmisel
wiisil pikkust juurde jätkata.
Tuleb niisugusel inimesel mõetu wõtta, kellel teine
*) 1 meeter — 1 0 deetsimeetert — 100 fentimeetert —1000 mllltmeetert. Üks meeter 3 jalga ä 12 tollt ä 12 Ulnlat.
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jalg lühem on, siis lastagu inimene fukkes sirgelt
püsti seista ja pandagu hoolega tähele, kuidas ta
lühem jalg oma iga üksiku osa, kanna, warwaste jne.
poolest seisab. Nüid wõetakse möet nagu ikka, kuid
ka see tuleb ära möeta, kui kõrgel jala kand maast
ülewel seisab. Liist olgu karwa pealt jala järele tehtud. Kanna alla pandagu saapa sisse korgist löigatud kiil, mis jala kanna järele takka Pisut õõneks ja
eest poolt pikkalt libamisi on lõigatud. Tehtakse
nüid weel saapa kand tarwiline osa kõrgem ja pannakse ta heaste jala alla, siis on asi korras, —
Nõnda wiisi wõib hõlpsaste mõnegile noorele neiule
seda meele head teha. et ta ilma lonkamata, kergeste
ja kindlaste wõib käija. Ka on nõnda walmistatud
saabas palju kergem ja ilusam, tui niisugune, mis
ainult paksema talla ja kõrgema kanna (kontsu) waral
wiga püiab parandata. — Iseenesest on mõista, et
sarnase saapale nõnda palju kõrgema ja pitkema kapi
piab panema, kui korgi-kiil ruumi tarwitab.
Kõige pahem lugu on niisuguste jalgadega, kus
w ä r w a küined l i h a s i s s e on k a s w a n u d .
On suure wärwa küin liha sisse kaswanud, siis ei
wõi midagit parata, sest niisugust saabast ei ole wõimalik teha, mille sees säherdune jalg täitsa ilma
waluta wõiks käia. Käimise juures tuetab keha suure
wärwa peale kõige rohkem, ja sellepärast walutab see
ikka, olgu saabas ninast kui lahe tahes. — Aga kui
mõne weiksema wärwa kttinele liha üle ou kaswanud,
siis wõib osaw kingsepp tüll niisuguse saapa niterdada, et ilma waluta wõimalik on käia. Haige
wärwa kohta tehtakse liistu külge paras muhk, mis
pinfolile wigase wärwa jauks lohu sisse wajutab,
kuhu haige wärwas lähedaste sisse mahub. Kuna
terwed wärwad kindla aluse peal seisawad, ei ole
lohkus olewal haigel wärwal astumise juures nõnda
tehtud saapa sees sugugi waja ühes liikuda ega walu
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tunda. Soowitaw on, et nimetatud lohk nõnda
suur saaks, et sinna puuwillu sisse wõib panna, mis
haiget wärwast seda enam kaitseb. Puu wiliad pia'
wad aga sagedaste wahetatud saama, sest et nad
muidu kõwaks ja higistajate jalgade juures niiskeks
lähewad. Et niisugusele jalale kitsa ninaga saabast
ei wõi teha, on iseenesest mõista, nagu seegi, et niisuguse saapa tarwis wõimalikult pehme pealmine
nahk tuleb wõtta ja doppelt tallad panna. Ühekordse
tallaga on wõimata eeltähendatud lohku pinsoli sisse
teha, sest et see alumisest tallast läbi ulatab.
Ühel ehk teisel wiisil wigaseid ja wigastatud jalgu
on küll weel Paljugi, aga nende katmise kohta ei wõi
mingit üleüldist eeskirja anda, sest et iga üksik wiga wõi
häda mitmesugune on, ja kord ühel, kord teisel kohal
jala külges ilmub. Sellepärast wõime oma seletuse
„inimese jalast" lõpetada ja edasi minna.

8. Möedu wõtmine ja liistud.
Tahab kingsepp heaste passiwat jala-järele saabast teha, siis on fee ainult mõedu abil wõimalik.
Sellepärast on mõedu wõtmine wäga tähtjas toimetus, mida mitme wiisi ja moe järele ette wõetakse.
Meie kingseppad on enamiste harjunud paberi
ribaga mõetu wõtma. Selle wana ifa-ifade wiisiga
sai enne läbi, aga meie päiwil, mill paramat ja
passiwamat tööd nõuutakse, ei aita paljas paberi
riba enam üksi. Paberist mõeduga wõib küll jala
pikkuse ja paksuse ära määrata, ehk teise sõnaga:
paderist möet annab küll jala üksikud suurused kätte,
aga mitte seda, kuidas need üksikud suurused, nagu
päka laijus, wõlwi kõrgus jne. terwe jala kohta ära
on jautatud. See on küll õige, et osaw kingsepp
seda mõedu wõtmise juures jalga waadates ja läbikatsudes ära näeb ja tunneb, aga ta Piab seda ainult
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meeles pidama, sest oma paberi mõedu peale ei saa
ta seda mingil wiisil ülesse tähendatu. Aga meelespidamine pole mitte iga mehe asi. Iala kuju ja worm
wõib hõlpsaste ära unuda ja siis ei jäe paberi möeduga muud järele> kui paljalt üksikud suuruse möedud.
Aga et nende üksiku suuruste mõedu waral mitte
wõimalik ei ole iga jalale parajat, passiwat saabast
teha, seda piab iga mõistlik inimene tunnistama, kes
pifutgi mõtelda suudab. Kui palju meesterahwa jalgu
ei leita, mis ühesugusest pikkusest ja Paksusest hoolimata, oma kuju ja wormi poolest siiski iga üks
nõndasama ise nägu ja moodi on, nagu nende omanikude silmanäud. Naisterahwa ja laste juures leitakse sedasama. Teeb nüid kingsepp niisugustele ühe»
pikkustele ja paksustele jalgadele nende iseäralist kuju
tähelepanemata ainult üksiku suuruste mõedu järele
saapad, siis ei ole see ime, et nad ühele ehk juhtumise kaupa sünniwad, teistele aga mitte. — 9la$vi
tähendatud, wõib paberi mõeduga ainult jala pikkuse
ja paksuse ära möeta. Warwaste ja päka seis, wõlwi
õõnsus, talla laijus jne. jäeb mõetmata. Kas jalg
londiline ja kuiw, paks ja lihaw, sirge wõi küiratas,
jah isegi see. kas ta körgewõlwiga wõi koguni lämbjalg on, jäeb paberi mõeduga ära määramata.
Sellepärast on hoolsad mõtlejad meistrid, kes head
tööd püiawad teha ja tööd ja teenistust saada, ühe
abinõuu leidnud, mille waral peale jala pikkuse ja
paksuse ka weel muid suurusid osaltgi wõib ülesse
tähendada ja ära möeta. See lihtne abi-nõuu on
j a l a t a l l a ümbermõedu ülesse joonest a m i n e , mida järgmiselt tehtakse: Mõedu andja
tõmbab suka jalga ja astub siis jalaga paberi lehe
peale, kus juures ta sirgelt seisab, nõnda et keha
raskus mõlema jala peale ühe wõrra wajutab. Nüid
joonestab kingsepp pehme punase wõi sinise pliiatsiga
jala talla suuruse sell wiisil ülesse, et ta mööda jala
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serwa ümberringi joone tõmbab. Niisugune joonestus on kingsepale liistu lõikamise ja saapa tegemise
juures wäga palju wäärt. Kes asjaga wähegi harjunud on, wõib seda pilti weel täiendata, kui ta
sula jalast ära laseb wõtta ja warwaste seisu ka weel
ülesse joonestab. Päkkade laijus ja wõlwi kõrgus
on siin selgeste ära tunda, mis liistude seadmise juures suureks abiks on. Kanna seis, tema worm,
jala kõwerus, õige pikkus ja laijus on kõik asjad,
mis ainult sell wiisil wõiwad ära määratud ja ülesmärgitud saada. Kes oma töö tellijate ja tarwitajäte soowisid püiab täita, — ja seda piaks igamees,
kes tööd ja teenistust tahab saada, — see piaks seda
jala talla joonestamist wähemalt katsumagi, ja ta
saab tema suurt wäärtust peagi ära tundma. See
ei ole sugugi liig, kui ütleme: et i l m a j a l a
talla ülesjoonestamiseta täielikku tarw i l i st s a a p a m õ e t u w õ t t a s u g u g i w õ i m a l i k ei o l e . Seda ütlust ei suuda see nähtusgi
waleks ajada, et suurem hulk praegusi kingseppasid
ilma selleta läbi saawad, sest nende töötarwitajad ei
ole paremaga harjunud, waid on sellega rahul, mis
neile pakutakse. On saabas halw, pigistab ja öerub,
siis liruwad nad küll kingseppa, lasewad teda aga
siisgi jälle tööd teha, sest nad pole paramat tundnud
ega leidnud. Leiawad nad aga kord, et teegi niisugust tööd teeb, mis param on, siis telliwad nad
omad saapad ka ainult tema käest ega lepi enam
wiletsa, hooletumalt tehtud tööga.
Kes heaste tahab mõetu wõtta, see tarwitagu
paberi riba asemel m ö e d u r i h m a , nagu seda rätsepad teewad. Niisugune rihm on wenimata materjalift tehtud ja meetri mõedu järele sentimeetriteks
ära jagatud. Selle rihmaga wõetagu kõik tarwilised
mõedud, mis m ö e d u r a a m a t u s s e tulewad ülesse
kirjutada.
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Nõnda nagu siin kõrwal ehk sarnaselt tuleb mõedu
raamat joonde seadida. Selle proowi lehe peale kirjutatud näitused seletawad raamatu tarwitamise wiisi
isegi. Ükst nr. 41 juurde tuleb tähendada, et perenaine J . Kana mõetu ei ole lasknud wõtta, waid
aga paljalt on tellinud, nimelt endise nrõedu järele,
mis eespool raamatus nr. 3 all ülewel seisab. Tähenduste alla märgitakse kõik see ülesse, mis mujal
ruumi ei ole leidnud. Numrid, mis tähenduste all
seisawad, näitawad aega, millal tööd kätte tahetakse
saada. Meie proowi lehe nr. 1 tähenduste lõpul
seisab näituseks V I . 12. See tähendab: kuuendama
kuu 12-daks päewal-, see on 12-daks Juuniks piawad tellitud kingad neiu Pärn'a jauks walmis olema,
mis ta V I . 3 s. o. 3. Junnil on tellinud.
Piab kingsepp omal niisuguse raamatu ja joonestab talla ümbruse ülesse, siis on asi korras. Mõedud ei saa kaduma minna ja meister ei pruugi iga
kord täiskaswanud inimesele uut mõetu wõtta. Ka
talla joonestuse lehed tulewad hoolega alles hoida,
sest neid läheb pärast ikka tarwis, kui raamatu peale
ilma mõedula tellitakse, pealegi saab neist lühikese
ajaga ilus talla-wormide wõi modellide kogu, mis
wäga palju wäärt on, kust mõndagi wõib õppida.
Waatame nüid neid üksikuid jala osasid, mis ära
tulewad möeta, kui ka seda, k u i d a s neid möedetakse. Kõige pealt wõetakse pikkuse möet, ja nimelt järgmisel wiisil. Mõedu rihma ots pannakse
keset kanna taha ja tõmmatakse rihm teist otsa pidi
iile suure wärwa liikme kuni selle tipuni. Mõned
mõedawad pitkust ka jala talla alt, nõnda et mõedurihma otsa taha kanna wälimise serwa külgi suruwad
ja rihma teise otsa mööda põhja wõi talla alust ette
poole kuni suure wärwa otsani tõmbawad. Tehtagu
kumbat wiisi tahes, aga ikka on kõige parem, kui
jala tald ühtlasi ülesse j õõnestakse. Lähem suurus.
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mis nüid möeta tuleb, on päkk. Päka kohalt on
jalg kõige laiem, ja õtse sealt pannakse mõedu-rihm
ümber jala ning tõmmatakse kaunis kõwaste kinni,
nõnda et rihm aga just mitte jala sisse ei sooni.
Siin tuleb weel seda tähendatu, et iga mõ^du juures, olgu ta missugune möet tahes, niõedurihm ühte
wiisi kinni tõmmatakse, s. o. ühte mõetu ei tohi lahtisema rihmaga wõtta kui teist. Näituseks piad päka
mõetu wõttes rihm nõndasama kõwasti jala ümber
olema, kui kanna mõetmise juures. Muidu ei saa
jalg mitte igalt poolt ühe tasa mõedetud, mille
tagajärg see on, et saabas mõnest kohast pitsitab ehk jälle liig suur on. Selle peale wõetakse
esimese w õ l w i möet. Esimeseks wõlwiks nimetakse jala juures seda kohta, mis päka ja jala
selja kõige kõrgema koha wahel seisab. Selle
mõedu jätawad suurem osa kingseppasid wõtmata,
mis aga koguniste mitte õige ei ole. I a l a selg ei
waju oma kõigekõrgemalt kohalt kuni päkani mitte
ühte wiisi madalamaks. Mõni jalg wajub järsku,
mõni pikalt päka poole madalamaks. Isegi niisuguseid jalgu on leida, mis selle koha pealt koguni kühmis on. Jäeb nüid jalg siit esimese w õ l w i
kohalt mõetmata, siis ei tea kingsepp liistu selle koha
pealt parajaks seadida. Mõnigi paar saapaid saawad
selle mõedu puuduse pärast ära rikutud. Nad on
labajala peält kas liiga lahedad ehk kitsad. On nad
liig lahedad, siis sünniwad inetumad kortsud, kuna
liig kitsas saabas muidugi mõista pigistab. Sellepärast ärgu jäetagu seda esimese wõlwi mõetu mitte
wõtmata! — Nüid wõetakse teise w õ l w i m ö e t .
Teiseks wölwiks nimetakse jala selja kõige kõrgemat
kohta, mis hoolega tuleb ära möeta, sest et saabas,
mis siit lahtine on, kuhugi ei kõlba. Seda kohta
mõetes tuleb terawaste seda tähele panna, kas jalg
fiit lihaw wõi londiline, kuiw ehk niiske on, sest see
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on, nagu ülemal mitmesugustest jalgadest rääkides
nägime, wäga tähtjas.
Kingale on nendest mõetudest küllalt, aga saabaste
ja kamasside jauks läheb weel teisa mõetusid tarwis,
kõige pealt k a n n a - wõi k u r g u m õ e t. -Seda kohta
mõedetakse enamiste nõnda, et mõedu rihm takka
ümbert kanna serwa ülesse jala liikme wõi nõndanimetatud kurgu peale otsapidi kokku weetakse. Aga
õigem saab see möet siis, kui mõeduribma ots sisse
poole kanna lohu sisse pannakse, otse sinna kohta kus
jala liige on, ja siis rihm ümber kanna serwa ja üle
kurgu liikme nukkide alt läbi siia tagasi weetakse.
Nüid tuleb l i i g e , mis jalga säärega ühendab, ära
möeta. Kohe pealtpoolt liiget on jala säär kõige
peenem. Niisuguste saabaste tarwis, mis siit ilusti
siledaste sääre ümber piawad seisma, nagu poolsaapad
ja mõned muud, piab ka see koht ära mõedetama.
Wiimane' koht, mis möeta tuleb, on s ä ä r e m a r i
tema kõige jämedamalt kohalt. Seda mõetu läheb
üksi' säärtega saabaste juures tarwis.
Metfawahid, mõisa walitsejad, laewamehed, kalamehed jne. telliwad mõnikord nõnda pika säärtega
saapad, mis luni puusani ulatawad, kus nad rihma
wõi nööbi külgi kinni käiwad. Et niisugusel korral
ka sääre pikkuse, kui ka reie jämeduse möet tuleb
wõtta, on iseenesest mõista.
Kui niisuguseid kohtasid mõedetakse, mis lihawad
on, siis piab hoolega selle järele waatama, et mõedurihma mitte nõnda kõwasti kinni ci tõmmata, et ta
liha sisse nöörib. Kõigeparam on ikka, kui möet
nõnda wõetakse, et mõedu-rihm pärjalt nõnda kinni
tõmmatakse, et ta ilma pigistamata möedetawa koha
ümber kinni seisab, siis ei o!e juurdelõikamise juures
mõedule midagit tarwis juurde lisada ega maha jätta.
Tähtsam asi peale mõedu on kingsepale liist,
mille peal ta saapa walmistab. Mujal maades umret(Kingseppa kunst.)
2
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sewad wabrikud tarwilised liistud kingsepale kätte.
Aga meie juures on wiisiks, et iga kingsepp omad
iistud ise lõikab. Ja nSnda kuida lugu praegu on,
^aab see meie juures küll kauagi weel kestma. Seda
^pruuli ei wõi iseenesest mitte just laita, sest kingsepp
tunneb oma töötarwitajate jalgu kõige param ja
wõib, kui temal selleks osawust on. nende jauks ka
sündsad liistud lõigata. Aga asi on see, et liistulõikamine suur kunst on, tõepoolest päris kunst —
mitte enam lihtne käsitöö, nagu näituseks saapa enese
tegemine, ja ta ei ole mitte iga mehe asi, selleks
on iseäralist annet tarwis. Saapa tegemise wõib iga
terane inimene ära õppida, aga liistu lõikamist tui
kunst tööd mitte. Sellepärast on soowitaw, et iga
kingsepp, kellel kujutamise andi ei ole, omad liistud
mõne teise kingsepa käest tellib, kellel selleks osawust
on. Ja nissuguseid kingsepvasid on, ehk tüll arwaste,
mele juures siin seal itta leida. Näituseks wõib järgmise adressi all: „ I . Jürgenstein, Wana Wändras
Pärnu kaudu," wäga heasid liistusid igas suuruses
60 kop. paar tellida. Praegu on Ameerika liistu
lõikamise poolest kõigist teistest maadest kaugel ees.
Kogu heasid liistusid on kingsepale nõnda palju tööd
ja waewa, kulu ja peamurdmist maksnud, et sugugi
imeks ei wõi panna, tui ta oma liistu kogu peäle
õtse uhke on. Palju enam tuleb seda imeks panna,
kui hooletumalt liistudega sagedaste ümberkäidakse.
I g a l korralikul kingsepal piats liistud numbre all,
paari kaupa riiuli peal rias seisma, kui iial wõimalit, igal paaril nimi peal, kelle jauks ta nimelt tehtud on. Märgib kingsepp weel iga kord oma mõedu
raamatusse tähenduste all liistu numre ülesse, siis
ei ole temal midagi ajawiidust otsimisega, kui seesama inimene jälle uuesti tellib, kes juba kord on
tööd lasknud teha. Numre järele leiab ta sedamaid
tarwilise liistu paari ülesse. Kus liistud läbi segi
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nurkas hunikus seisawad, seal annawad nad kingsepa
hoole ja korrapidamise kohta wäga halwa tunnistuse,
ja annawad neile õiguse, kes ütlewad, et kingsepp
kolmandama osa oma elu ajast «otsimise" peale ära
tarwitab. Ka kingsepa aeg on raha mida keegi asjata
ei tohi raisata. Mingi muu asjaga ei wõi kingsepp
nõnda selgeste näidata, et ta omas töös meister, et
ta kunstnik on, kui just oma liistu koguga. Koik
muu töö on tühine ega matsa midagi, kui liistud
head ei ole. Aga paraku on just kingsepa töö juures
wiisiks, e: temale liistude eest mis ta saapa tellija
jala järele löikanud, ja mille peale ta terwe päewa
on ära kulutanud, midagit ei makseta. Kõik ta waew
on ajawiitmine on sagedaste maha wisatud, kui
tellija wahest ühe ainsa paari tellib ja pärast enam
midagit ei lase teha. Kes maja laseb teha, piab
plaani eest iseärancs maksma, aga kingsepale, kelle
käest küll jala järele saapaid nõuutakse, ei ütle keegi
„oleterwetki," kui ta just tellija jala jauks uued liistud
piab lõikama, sest et jalg nõnda isemoodi on, et
ühegi tagawaral olewa liistu peal temale heaste
passiwaid saapaid ei wõi teha. See on hirmus nõrk
külg kingseppa töö juures, mille wastu ainult ühel
wiisil abi wõib leida, millest eespool tahame rääkida;
siin pöörame liistude eneste juurde tagasi.
Õigetest wõi „tthejala" liistudest ei taha
meie siin sõnagi lausuda. Need on nõnda loomuwastalised, et neid keegi mõistlik inimene, kes kordgi
oma jalga on järele mõteldes waatanud, tarwitama
ei piaks. Iäegu nad mõne tüdruku hooleks, kes
musta kuine wäärt mõtelda ei mõista ega oma terwisest midagit ei hooli! Karkudega wõib ju iga narr
karata, kes kahe jala peal loomulikult täija ei märka,
ehk kes kargul kargamist wiisakamaks ja ilusamaks piab.
Nii tõeste kui inimesel üks param teine pahem
jalg alla on loodud, nii tõeste ei wõi keegi muidu
2*
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head jala järele saabast saada, kui ainult ja üksi
ühe p ä k a g a eht nünda nimetatud „ k a h e j a l a "
liistu peal. Seda ütlust ei suuda keegi walets
ajada, kes meelega musta walgeks ei taha nimetada.
I g a paari saapa jauks on kaks liistu tarwis: l i i s t
p i a b ühe p ä k a g a o l e m a , see on esimene asi.
I g a inimene paneb astudes esiteks kanna ja päka
maha, alles teist jalga edasi tõstes puutuwad wärwad
kergeste maa külge. Sellest selgub: l i i s t u n i n a
p i a b k a u n i s rohkeste ülespoole p ö ö r a t u t
olema.
On liist päkast kuni otsani põhja alt
K i g e , siis on jalg sunnitud warwastega liig wara
ja liig tugewaste maha astuma, ja s a a b a s k ä i b
w a r w a s t e p e a l e , millest hullemat piina enam
ei wõi olla. Ei õige liistu ega kõrge kanna läbi
tohi jalga warwaste peale astuma sundida, waid
keha raskus piab ikka k a n n a , kõige enam p ä k a
peal seisma.
Wäga sagedaste kaebatakse selle üle, et saapa
kannad wõi konsad wiltu lähewad. Nimelt on siin
lugu nõnda, et saapa kandja asja kingsepa, ja kingsepp jälle saapa kandja ja wiltu tallaja süiks ajab.
Mõlemil on omast kohast õigus. Asi on järgmine.
Suurem osa meesterahwaa tallawad ja kulutawad
saapa konsad w ä l j a p o o l t ära, nõnda et kapi
w ä l j a p o o l e a g a konts s i s s e p o o l e
wiltu
läheb. See tuleb sellest, et meesterahwa! enamiste
ikka niisugused jalad on, milledel wiltused kannad on.
Kanna walimine serw seisab kõrgemal, kui sisemine;
wäga harwa ümberpöörtud, mill puhul kapi s i s s e p o o l e wiltu tallatakse. Kingsepp, kes saapa konsa
otse alla teinud, arwab siin omal õiguse olewat
wiltu tallaja üle nuriseda, aga omiti jäeb tõepoolest
saapa kandjale suurem õigus kingseppa süidistada, sest
see piab ka niisugusele jalale saapa tegema, mis
tmite wiltu ei lähe. Osaw kingsepp wõib ka siin
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nõuu leida. — Nagu ütlesime, tallawad enamiste
lõik meesterahwas saapa kapid w ä l j a p o o l e wiltu
ja kulutawad kousad ja tallad wäljapoolt serwast
Hra, mis sellest tuleb, et nende jala kand wiltune
on ja walimine kanna serw kõrgemal seisab kui sisemine serw. Niisuguse jala liist olgu nõnda lõigatud et:
esiteks,
liistu kand nõndasama wiltu
seisab, nagu jala kand, s. o. walimine serw
pisut kõrgem on kui sisemine serw, nõnda et
jala kand saapa sees oma kohase põhja eest leiab;
t e i s e k s , liistu põhja-alune suure wärwa
päka kohalt weidi sügawamal seisab, kui wälimine serw päka kohal, nõnda et jalapõhi päka
kohalt ja kanna alune otse teineteise wasta pisut
wiltu seisawad; k o l m a n d a m a k s , tuleb niisugusele wäljapoole wiltutallajale saapa konts
pisut, umbes 7,— 1 /J fendimeetert wäljapoole
alla panna wõi teha.
Kus saapa konts wäljapoole ja kapi sissepoole
wiltu tallatakse, mis ülepea harwa ette tuleb, seal
lõigatagu liistu kand ka õtse nõndasama wiltu, nagu
jala kand on, nimelt s i s e m i n e serw pisut kõrgem,
kui walimine, aga päka kohalt seisku liistu põhja
aluse w a l i m i n e serw weidi madalamas kui sifemene
serw. — On liistud nõnda lõigatud, siis ei jõuua
ka wiltuse kanna omanikud saabast wiltu tallata, ja
kingsepp on nende tänu ära teeninud ja «aitanud, et
ta osaw meister on, kes iga jala järele hea saapa mõistab
walmistada. Suuremalt jäult lähewad saapad ikka
ainult sellepärast wiltu, et liistud wiltu tallajate
jauks mitte nõnda ei ole lõigatud, nagu ülemal
pool praegu õpetasin.
Nii heaste liistul enesel kändas, kui ka lahti
saetud pealmisel poolel olgu wäljapool kulles weikese
sõrme otsa jämedune hauk sisse lastud. Pistetakse
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paras raud konks tähendatud haugu sisse, siis an
liist hõlbus saapa seest wälja tõmmata.
Mis muidu weel liistude kohta tuleks tähendatu,
olen seal juba ära ütelnud, kus esmalt mitmesugustest
jalgadest ja nende raawitsemifest rääkisin. Siin tahan
ainult weel seda nimetada, kuidas wanu liistusid,
mille põhjad juba aja wältusel tikkudega urbseks on
tautud, ära wõib parandata, nõnda et nad jälle
nõndasama head on kui uued. Selle tarwis on nõnda
nimetatud gummipigi ehk Sohlenmahe mis gummist
walmistatud, wäga hea. Teda müitakfe suurte plekk
tooside wõi purkide kaupa, umbes 1 rbl. 25 kop.
tükk. Tema ülesleidja on Berlini gummikauba wabrik. See gummipigi sulatatakse mõne raud riista sees
ära ja walatakfe siis lusikaga urbseks torgitud liistu
põhja peale, kus ta ära lastakse anguda. Liistu
põhi tuleb enne purust ja mustusest puhastada ja
tule kohal soojaks paista. On peale walatud wedelik kõwaks läinud, siis raspeldakse ja wiilitakse liist
jälle hoolega tasaseks, ning teda wõib nüid nõndasama heaste ja kaua tarwitada, nagu uut liistu.
Juhtub gummi mõnest kohast siiski wälja kukkuma,
siis on see tunnistuseks, et parandamist mitte küllalt
hoolega ei toimetatud, aga lahju pole suur, sest wälja
kukkunud tükki wõib uuesti sulatada ja tarwitada.
Liistudest rääkimist lõpetades, tahan weel üht
nõuu anda, mille täitmine mitte raske ei ole, aga
mis kingsepale suureks kergituseks ja igale saapa
kandjale nõndasama suureks kasuks tuleks.
Wäga harwa on nii ühe suuruseid ja ühekujulisi
jalgu leida, milledel ühe ja sellesama liistu paari
peäl heasti passiwaid saapaid wõiks teha. Enamiste
läheks igale inimesele isesugune liistu paar tarwis.
Selle järele piaks kingsepal arutu palju liistust olema,
aga fee käib sagedaste üle kingsepa jõuu. Igakord
ei ole temal aegagi parajaid liistust teha ehk teha
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lasta, sest et tööd ruttu kätte tahetakse. Kingsepal
ei jäe niisugusel korral muud nõuu üle, kui piab
saapad sarnaste liistude peal walmis tegema, mis
wähegi sünniwad. Et saabas sellwiisil jala järele ei
saa, öerub ehk pigistab, kortsud sisse' lööb, wiltu
läheb jne., ei ole imekspanna. Ehk jälle. Keegi on
initu korda ühe kingsepa juures tööd lasknud teha,
ja kingsepp on just tema jala järele liistud muretsenud, nõnda et tellija alati head saapad sai, millega
ta kõigiti rahul wöis olla. Aga tellija läheb uude
paika elama ja piab mõne teise kingsepa laskma saapad teha, kellel otse tema jäuks liista ei ole, kes
neid ehk wahest lõigata ei mõistagi; mis siis? Siis
on wana häda jällegi käes. Kiru kingseppa kui palju
tahes: heasid jalajärele saapaid ei saa! Kõige selle
hädale oleks ühekorraga ots peale tehtud, kui i g a l
s a a p a t e l l i j a l wõi t a r w i t a j a l
omal
l i i s t u d oleks, mis just t e m a jala jauks on
lõigatud. J a seda ei oleks sugugi raske olewat nõnda
teha. Iga üks lasku omale ofaw kingsepp, kes temale
juba lord head saapad on teinud ja tema jalqa kõigiti tunneb, kaks paari liistusid lõigata üks paar
weesaabaste, teine paar kamasside ja kingade tarwis.
Neist saaks temale eluajaks küllalt. Nad ei maksaks
temale rohkem kui l rbl. kuni 1 rbl. 20 kop.
Nende peal wõits ta iga kingseppa omale tööd lasta
teha, ja wõib alati julge olla, et ta saapad jalga
saab, mis passiwad kui walatud! Naisterahwa jauks
saab juba ühestki liistu paarist. Kes asja üle pisutgi
järele mõtleb, Piab tunnistama, et fee nõuu õige ja hea
on, et ta täitmine raske ei ole, ja et sellest lingsepale suur kergitus, igale saapakandjale aga seda
suurem kasu tuleb. Sellepärast weel kord: i g a l
s a a p a t e l l i j a l o l g u omad l i i s t u d . Siis
saab ta alati saapad, mis temale jala järele passiwad ja head on.
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3. Kingsepa tööriistad.
Wist küll kellegi käsitöölise tööriistad ei ole nõnda
lihtlabased, kui kingsepa omad. mis suuremalt osalt
weel tänapäew niisamasugused ja needsamad on, nagu
nad juba mõni sada aastat tagasi oliwad. Ial),
meie aegne kingsepp kui käsitööline tarwitab weel
wähemgi tööristu, kui endine, sest et wabrikud,
temale palju walmis töömaterjali kätte muretsewad, mis wana aegne kingsepp ise käsitsi pidi
walmistama, nagu koolutud sääred, walmis õmmeldud pealsed, tikud jne. Kingsepa isaisast päritud
tööriistad on igale kingsepale iseenesestki nõnda
tuttawad, et asjata ajawiide oleks, neid kõiki siin
üksikult ülesse lugema hakata. Küll on nimelt Ameeriklased ja Inglased uuemal ajal arutu palju uusi
kingsepa tööriistu ja masinaid wälja arwanud ja
walmistanud, aga kingsepale kui käsitöölisele on nad
tähtjuseta, sellepärast, et nad esiteks enamiste kõik
suurte wabrikute jauks on tehtud, teiseks käsitöölisele
liig kallid on, ja kolmandamaks ei ole nendest needgi,
mis ka käsitööline kasuga wõiks tarwitada, weel meile
ulatanud, ehk olgu siis õmbluse masinad. Neist räägin eespool parajal paigal, nõndasama kui ka iga
muu kingsepa tööriista kohta kõik mis tarwis, seal
tähendan, kus nende tarwitamisest seletust teen.

4. Kingsepa töö materjal.
A. Mitmesugune nahk ja naha headuse tundemärgid.
Koik mis meie siiamaani arutanud ja seletanud,
õpetanud ja õppinud, maksab i g a kingsepa ja i g a
saapa kandja kohta. Aga enne kui edasi läheme,
piame kingsepa töö kohta siin kohtas lühikese üleüldise
seletuse tegema, nimelt kingsepa töötarwitajate poolest.
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See aeg on ammugi möödas, mill üks ja seesama
kingsepp ülema ja alama seisuse inimestele ühtlasi
tööd tegi. Kes meie päiwil oma tegewust nõnda
tahaks sisse seadida, et ühtlasi kõige peenemaid palli
kingu, kui ka lihtlabasemaid weesapaid' tahaks walmistada, ei saaks sellega muud kui puhast kahju.
Meie päiwil piab iga kingsepp omale kindla tööpõllu
ja piiri walima, s. o. oma töö tarwitajate järele.
Siin wõib kolm ringkonda olla, esiteks k õ r g e m
s u u r t s u g u s e i s u s , teiseks h a r i t u d keskseisus ja wiimaks a l a m s e i s u s . I g a seisus paneb
oma kingsepale üsna isesugused nõuudmised ja tingimised ette. Kõrgem suurtsugu seisus waatab kingsepa
töö juures kõige rohkem selle peale, et see ilus, moe
järele heaste passiw ja kerge oleks. Töö tugewus,
wastapidamine kui ka hind on siin kõrwaline asi.
Haritud kefkseifus aga pärib peäle ilu ja moe ka weel
seda, et töö tugew ja mitte liig kallis ei ole, kuna
alam seisus ainult töö headuse ja tugewuse ning
hinna peäle waatab, kus juures kõik muu kõrwaline
asi on. — Meie Eesti kingseppade tööpõld on maal
külades, kui ta alewikkudes, wabrikutes ja isegi weikestes linnades h a r i t u d k e f k s e i f u s .
Ja et
eelseisaw raamat just Eesti kingseppadele on kirjutatud,
sellepärast jäeb temast siitsaadik kõik wälja, mis haritud kefkseifus ei tarwita. Siin räägime ainult niifugustest asjadest, mis nimelt keskseisuse tingseppadele tähtjas on. Muidu läheks raamat asjata
suureks ja kalliks. Seda tahtsin siin tähendata, ja
nüid läheme edasi ning räägime nahast, selle parki-

misest j a headusest.
Naha parkimise kunst ei ole uuema aja leidus,
waid wana muistse põlwe rahwadest pärandatud pruuk.
Juba Homer räägib meile ühest Greeklasest nimega
T y c h i u s , kes wäga osaw naha parkija olnud. Ka
wanas Testamentis räägitakse parknahkadest ja rih-
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madest, ja isegi wana Egiptuse rahwal oli pruut
elajate nähtu parkida, et neid tugewamaks ja wastupidawamaks teha.
Parkimine on töö, mis wäga palju aega ja waewa
nõuuab. See'p fee naha kalliks teebgi. Tahaksime
meie kõik läbi wõtta, kuioa igasugust nahka pargitakse,
siis saaks sellest isegi paks raamat. Sellepärast teeme
lühidalt.
Parkimise läbi piab nahk pehmeks, paksuks, sitkeks
ja weekindlaks saama tehtud, nõnda et ta heaste
tugew on wastupidaina. See on üksi selle läbi wõi«
malik, et nahk parkimisega pargi-ollusega, mida t a nn i n nimetatakse, nõnda läbi ja läbi saab täidetud,
et üksikud naha süided, kiud ja narmad pargi-ollusega
täitsa ühte on kaswanud, nõnda et nahast ja pargiollusest kokku üks üsna isesugune asi wõi produkt saab.
— Paks tallanahk, mis 1*/»—2 aastat parkimiseks
aega tarwitab, imeb nõnda palju pargi-ollust wõi
tannin'i oma sisse ja ühendab ennast sellega nõnda
täitsa, et ta paksuks kaswab ja nõndasama raskeks
läheb, kui ta elaja seljast wõetud toorest peast oli.
— Wafya, nimelt faapa nalja parkimiseks tarwitatakse
tamme, kuuse, paju ja ka muu puu koort, sest et
nende sees rohkeste pargi-ollust wõi tannini on.
Wanemal ajal pargiti saapa nahka ainult puu koortega, ja saadi siis ka kõigeparam nahk, aga nagu
juba ütlesime, tarwitab kõigeparam talla nahk. tui
teda puu koortega haukude sees pargitakse V\t—2
aastat ära, enne kui ta walmis saab. Seda aega
ei läbe ega suuda meie parkijad, kellel uuemal ajal
ka tarwilist puu koort enam küllalt saada ei ole,
ära 'oodata. Nemad tarwitawad parkimiseks mitmesuguseid kunftlisi abinõuusid ja rohtusid, mille abil
nad naha üle poole ruttem walmis pargiwad. Selle
wasta ei oleks muidu midagit ütelda, kui niisuguse
kunstlise parkimise läbi nahk mitte palju halwem ei
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saaks. Aga paralu saab nahl sell wiisil wäga palju
halwem. Ta on rohtude, nimelt ««inerali hapude
(soola hapu) waral kunstliselt tohedaks ülesse porsutatud, ilma et tema süided, kiud ja narmad aega ja
mahti oleksiwad saanud ennast pargi-ollusega ühendata ja sellega kokku kaswada. Pealegi teewad mineraali hapud, nagu näituseks soolahapu, naha kiud
abraks. Et niisugune nahk heaste wastu ei pia, on
muidugi mõista. Aga sellest ei oleks ikka weel suuremat wiga, kui niisugune nahk selle jau, mis ta wähem
piab, ka odawam oleks. J a ta piaks odawam olema,
sest ta tarwitas poole wähem aega parkimiseks, ja
et ta mitte küllalt pargi-ollusega täidetud ei ole,
sellepärast piakl ta heast nahast ka palju kergem olema.
Lühidalt: ta wõiks palju odawam olla. Äga mitmed
uuema aja parkaad mõistawad selle eest hoolt kanda,
et nahk mitte odawamaks ei lähe. Kui nad nahka
ruttu kunstlikult tohedaks ja paksuks mõistawad ajada,
siis mõistawad nad teda ta kunstliselt odawa kraamigo ka raskeks teha, milleks nad kalli pargi-olluse
(tannin'i) asemel, mis pealegi palju aega tarwitab,
odawat „traubenzuckerit" tarwitawad, mis naha tüll
ruttu raskeks teeb, aga nahale mingit headust ei anna,
sest et ta ennast mitte pargi-olluse wiisil nahaga ei
ühenda. Niisugust kunstliselt pargitud ja raskeks tehtud talla nahka wõib iga tahes sellest ära tunda, et
tema sees üksikud naha süidmed selgeste näha on, kui
tema terawa nuaga läbi lõigatakse. Naha karw on
walwakas, nahk ife tohejas ja wõtab ruttu wett sisse.
Lõikad sa niisuguse naha kullest õhukese lipaka ja närid
seda suus, siis on temal läila-magus mait. Sarnane
nahk on pidamise poolest kõige halwem. Tema pea,
koiwad ja oialt kael on pealegi toored. Talla naha,
kui la pinsoli naha headust wõib järgmisel wiisil kõigeparam järele proowida: Lõika õieti terawa nuaga
naha kullest lustakas ära ja silita siis pöidlaga lõiga-
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tud kohta pikuti lõiget. On naha süidmed pikuti
lõiget pöidla all tunda, siis on see teise ehk kolmandama numri nahk oma headuse poolest; esimese numri
naha lõige on pöidlaga katsudes täitsa sile ja libe.
Kes asjaga wähegi harjunud, wõib sellwiisil tallanaha
headuse kindlaste ära tunda. Seda teadwad kaupmehed wäga heaste, sellepärast nühiwad nad walmis
lõigatud kaustade wõi paaride serwad siledaks. Muud
hea talla naha tunde märgid on järgmised: Walged
wõi heledad naha süidmed piawad õieti peenikesed
olema; ka ei tohi neid palju näha olla. Nahk piab
ühe tasa läbi kastania-pruun olema, nimelt ei tohi
naha keskel wõi südames köigewähematki heledamat
ehk tumedamat joont olla. Käte wahel wäändes olgu
nahk heaste painduw ja wedrutaw. Kui õhukest lipa»
kast suus närid, siis on sellel otse weini hapukas maik.
Kus kõik need märgid leida on, seal wõib julge olla,
et nahk tõeste köigeparam on, mis aga wõib soowida.
Halwa talla naha tundemärgid nimetasime juba eelpool; siin lisame juurde, et poolparki nahk sellest ära
on tunda, et ta lõigates kõwa nagu sarw ja südamest
enam ehk wähem mustjas on.
Ameerikas, kus metsa rikkuse pärast tamme ja kuuse
koort küllalt saada on, pargitakse wäga hea ja tugew
talla nahk, osalt mets-, osalt koduweiste nahast.
Ameerika nõnda nimetatud „hemloki talla nahk" ehk
lühidelt nimetatud „hemloki nahk" on kas tamme ehk
kuuse koorega ehk mõlematega, ühtlasi keemika teel
8—12 tuu§a walmis pargitud. Tema on kõwa nagu
puu, ei anna kuiwast peast mitte sugugi painuda, aga
ta on siiski mitme omaduse poolest tugewate weesaabaste talbadeks, dopelttaldadeks ja kontsa plekkideks wäga soowitaw. Südamest on niisugune hemloki nahk täitsa weekindel, nõnda, et ka paberi pakfune lustakas niiskust läbi ei lafe. Kulumise wasta
piab ta õige kaua. Seda Ameerika talla nahka on
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la meie juures, wähemalt suuremates naha kauplustes saada, ja ta on hinna poolest odawam, kui meie
maa esimese numre tallad.
P i n s o l i n a h a üle pole palju rääkida. Kõige
kasulikum on see osta ja tarwitada, mis kõige kergem
kaalule on". Ka hobuse nahk on pinsoliks wäga hea.
Pinsoli naha õhemad serwad on saapa kontsadeks
sündsad; mujale ei wõi neid ka tarwitada, ehk olgu
siis pastlateks.
Pealmiste nahkade seast tuleb kõige enne w a s i k a
nahk nimetada. Teda on wäga mitmesuguses headuses saada. Sellepärast läheb teda ostes wäga suurt
asja tundmist ja hoolt ning ettewaatamist waja.
Heaste pargitud wasika nahk ei tohi mitte kuiw ega
kõwa olla, waid ta piab peus kokku pigistates pehme
tunda olema, nõnda et sõrme jäljed ta sisse Pisut
ajaks järele jäewad; kui teda ka kõige järsumine kokku
murtakse, ei tohi sellest siiski kõigewähema jäedawat
jälge wõi kortsu järele jäeda. Läbi lõigatud naha
serwast ja südamest piab nahk ühetasa ilusa pruuni
wärwi lin e olema.
Enne oli Lõuna-Saksamaa oma wasika nahkade
poolest kuulus, aga uuemal ajal ei saa ta enam
teiste ka Wenemaa wastu. Selle juures ei ole küll
mitte partmeistrid füidlased, waid asi tuleb sellest,
et Saksamaal uuemal ajal pruugiks on saanud, et
wasikad 2—3 päiselt ära tapetakse, kuna nad wanaste,
nagu praegu meilgi, kolme nelja nädalifeks joodeti.
Et wanema wasika nahk kõigiti tugewam ja param
on, wõib iga üks arwata.
Wenemaa on oma juhti poolest üle Euroopa kuulus. Ja tõeste ei olegi tugewate weesaabaste jauks
mingit paramat pealmist nahka saada, kui just Wene
juht. Iuhtiks pargitakse meie juures peale weise,
ja wasika naha ka weel hobuse nahka. Kõige ilusam
ja. kallim on Weise ja wasika nahk, kuna hobuse nahk

46
wõi kollane juht neist ilu Poolest küll taha jäeb, aga
lihtsate weesaabaste jauks pidamise poolest weel ettegi
käib, kui ta heaste määret saab. Hea juhti nahk,
olgu ta must wõi kollane, on käega katsudes pehme,
murdes rahlumata sitke ja õieti weekindel. Juhti
ostmise juures tuleb kõige enam selle veale waadata,
et ta heaste läbi on pargitud, sest kui ta toores on,
siis rahkub ta ja läheb kõwaks, kuigi teda hoolega
määritakse. Hästi pargitud must juht on lõikest waadata ühe tasa ilus mustjas-pruun, kollane juht helepruun ehk wähä karwa kollane. On juht käega katsudes kõwa, feest walkjas ja rahkub kokku murdes,
siis on see märk, et nahk toores wõi poolparki on.
Ülepea on igal kingsepal, kes nahka ostes ennast petta
ei taha lasta, tingimata tarwis, et ta oma kätt naha
tundmises harjutaks. Kes kord head ja halwa nahka
tähele pannes käega katsub ja mulib ja kätt selles
harjutab, wõib warsi käega katsudes peale talla naha
iga muu naha headuse ära ütelda ja määrata, —
Kas wasika- ja juhtinahk sile ehk toimne on, ei tähenda
nende headuse wõi halbtuse kohta midagit, sest parkija
teeb nad ainult nende wälimise ilu pärast kas siledaks ehk toimseks; mõlemal näul on kingsepal nahka
tarwis. Meil on peale sileda ehk toime Iise kollase
ja musta juhti Wenemaa wabrikatest ka weel ühte
odawamat musta jämeda toimega juhti saada, mis
liha poolt kullest punakas kollane ja musta korelife
karwa poole alt lõikest waadata sinakas rohiline on.
Tähendatud juht on küll palju odawam, aga temal
pole mingit headust. Kõige pahem lugu tema juures
on see, et ta oma jämeda toimega pinna ära koorib
ja hõlpsaste rahkub, ning ülepea abras ja pude on.
Peäle wasika naha ja juhti on meie kingseppadele
pealmiste nahkade seast kõige tähtjam nõndanimetatud
^rossleder", see on Eesti keele: hobuse nahk, mida
iõiksugusteks kamasside pealmisteks tarwitatakse, kuna
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endine „wiksnahl" meie noorematele kingseppadele peaaegu üsna tundmata on. Sest saadik, kui aasta 25.
eest tagasi kamassid moodi tuliwad ei kanta meil enam
säärega wikssaapaid peaaegu sugugi. Sellepärast et
matsa siin ka „wiksnahast" rääkida. „Rossleder" on
tema meil täitsa kõrwale tunginud. Hobuse nahk ehk
rossleder on wisa parkida, millest ka tuleb, et üksikud kohad, kui terwe nahk katki lõigatakse, uuesti
piawad pargitud saama. Aga sellest hoolimata on
igat sorti rosslederi sees siiski weikest tooreid kohti
leida, mis nõndasama rahkuwad, nagu iga muu naha
juures. Kellegi muu naha juures ei ole ostmisel suuremat ettewaatust waja kui just siin. Hea rossleder,
olgu ta pahumpidi ehk mitte, piab pehme ja sitke,
heaste weniw olema, pealegi õieti tugewaste raswatud. Sis on ta nõndasama hea pidama kui kõigeparam wasika nahk ja juht. On aga tema pind kuiw
ja kõwa, sarwe ehk pleki sarnane, wisa kokku murda,
ei anna wenida ehk rahkub seal juures, wõi katkeb
sõrme kuine wajutuse all, siis ei ole nahk hea. Peäle
muu märkide wõib head rosslederi ka weel tema würwist ära tunda. On tema wärw tume-must-sinine,
tumeda läikega, igal pool ühte karwa ja naha külges
kõwasti kinni, siis on nahk kõige param. Aga tui
rossleder' i karw wõi wärw Hallikas on ehk plekiline
ja mitte igal pool ühetasa naha külges kinni ei seisa,
ehk on nahk ühe wärwita wedelituga wärwi pealt üle
määritud, millega teda siledamaks taheti teha. siis
tunnistab see, et nahk alamast sordist on. 3liisugune
nahk wõib muidu wäga heaste pargitud olla, aga
temale on liig wähe raswa antud ja tema walimine
pind liig karedaks jäetud, ja just seda wiga püitakse
siis seebiga, liimi weega j . n. e. ära warjata. Seda,
kas nahk mõne niisuguse wedelikuga üle on määritud,
wõib hõlpsaste ära tunda, kui mõnda pehmet karuset
kohta kõwasti wenitatatfe, sest siis praguneb sarnane
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määre, kui ta kuiw on, naha kullest lahti. Nagu
ütlesime, on rosslederi juures ostes wäga palju ettewaatamist waja. Meie kingsepad ostawad kõik walmistehtud kamassi pealmised poest, ja leiawad saaedaste, et ühe ja sellesama paari pealmiste seast üks
pealmine hea, teine halw on. See ei ole mitte iga
kord juhtumise wiisil nõnda, waid mõnel wabrikul,
kui ka parkmeistril, kes pealmisi walmistab, on see
kölwatu wiis, et nad oma halwemat nahka paramaga
ühe hinna all seega katsuwad turule saata, et päris
meelega iga paari pealmisi nõnda kokku seadiwad, et
üks pealmine heast teine halwast nahast on lõigatud.
See on põlastaw wiis, mida pettuseks wöits nimetada. Siin ei ole kingsepale targemat nöuu anda,
kui et ta igakord silmad lahti hoiab, ja selle wabritu
materjali enam ei osta, mille kauba seast ta enam
kui ükskord sarnast asja on leidnud. Sellepärast on
wabriku tempelt alati waja tähele panna, kui ka igale
kaupmehele teatada, missuguse wabritu kaup nõnda
kawalaste on turule saadetud, et ka kaupmees teaks,
missuguse wabriku tööd ta mitte ei pia tellima.
Woodre nahaks tarwitatakse weesaabastele enamiste pargitud lamma nahka, mille kohta muud pole
ütelda, kui et see kõige param on, mis kõige pehmem on. Peenema tööde woodriks wöetakse nõnda
nimetatud safsian'i, mida enne Eesti keeli „liignahaks"
nimetati, ja mis wanemal ajal ainult punane oli,
kuna teda meie päiwil igat karwa ja wärwi walmistatakse. ©asfian piab tüll õiguse poolest päris kallis
kitse nahk olema, on aga suuremalt osalt ikka ute ehk
oina seigas kaswanud.
L a k k - n a h k a walmistatakse kas wasika, oina
ehk ka hobuse nahast. Wasika nahast tehtud, on lakknahk kõige kallim, mida lakk-saabasteks tarwitatakse,
kuna odawam oina wõi ka hobuse lakk-nahk igale
poole, kus teda paljalt kaunistuseks nagu stulpideks.
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äärteks, rihmakesteks j . n. e. pruugitakse, hea küllalt
ou. Kuid seda tuleb siin tähendada, et uut lakk-nahka
selles mõttes, et ta kauem ilus seisaks, mitte mingi
asjaga ei tohi määrida, ei öli ega raswaga. Kingsepp wõib teda, kui ta töö juures tuhmiks on läinud, ainult puhta willase riide lupakaga ehk peene
kliidega õerudes puhastada. On lakk juba poolpidune,
siis wõib teda kas õliga wõi raswaga uuesti läikima
öeruda. Tehtakse seda aga uue lakk-nahaga, siis heidab warsi tolm tema külgi ja ta kautab ruttu oma
ilusa läike, mis muidu, kui nahk hea oli, kaunis kaua
kestab.
Peäle nimetatud nahkade on küll weel mitu kümmend seltsi ja sorti parknahku, aga nad on meie kingseppadele suurema tähtjuseta, millepärast nendest
waikides mööda wõime minna.
Wanemal ajal tarwitati ka meil palju karwasaapaid. Neid kandsiwad nõnda heaste meeste- tui
ka naisterahwas. Aga uuemal ajal on wiltfaapad
ja gummi kalossid karwa»saabaste pruugi peaaegu
täitsa ära kautanud. Nooremate kingseppade seas
on Paljugi neid, kes mitte ühte paari tarwa-faapaid
ei ole teinud. Karwa-saabaste jauks tarwitatakse
enamiste kassi ja koera nahku. Neist ei ole muud
ütelda, kui seda, et ainult need nahad saapa woodreks kõlbawad, mis täitsa küpseks on pargitud, millel rasw täitsa wälja on wõetud. Muidu lähewad
nad niiskeks ja haisema, iseäranes raswane koera
nahk. Mõned meie kasuka naha parkijad mõistawad
wäga head koera nahka parkida. Nad wõtawad tema
feest kuuma kiwi waral wiimase kui raswa tilga wälja
ja teewad naha heaste pehmeks. Ei ole aga koera
nahk raswast täitsa puhtaks tehtud, siis ei kõlba ta
saapaks mitte, olgu ta muidu kui pehme tahes. Kassi
naha kohta wõib sedasama ütelda. Wahe on ainult
see, et kassi nahk hõlpsam on parkida.
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B. Kuetud materjal.
Kuetud materjali tarwitab meie kingsepp wähe,
enamiste woodrets, ehk olgu siis ka halwaste sekka
riidest kingadeks. Ka ei ole kuetud materjali ostmise
juures nõnda suurt asjatundmist ega ettewaatamist
tarwis, nagu kõige nahkade juures, fest esiteks on
kõik kuetud materjal ikka hea, ja teiseks paistab see,
mis halw on, igale ühele sedamaid silma. Sellepärast
ei ole meil siin tarwis neist pikemalt üksikult rääkida,
waid nimetame aga mõnd kõige tarwilisemal ja tähtjamat a*\a tähelepanemiseks.
Riie, millest enne palju naisterahwa saapaid,
nõnda nimetatud „ p r ü n e l l saapaid" walmistati,
on „ferge" nime all tuttaw. Paiguti nimetatakse
seda riiet aga ka „p r ü n e l l " ehk „ l a s t i n g " . Teda
on wäga mitmet karwa, nagu: must, hall, pruun jne.
Meie päiwil ei ole kingsepal temaga enam palju
tegemist, sest et nüid enamiste wabrikutes walmistatud prünell saapaid kantakse ja neid kingseppade juures enam palju ei tellita, maal peaaegu mitte sugugi enam.
Ka s a m m e t , mida enne palju tarwitati, on meie
päiwil oma tähtsuse kingsepa kohta kautanud. Ma
tähendan siin ainult seda, et kingsepp, kui temal sammetiga tegemist juhtub olema, sellega wäga ettewaat»
likult piab ümber käima, et ta ei määrduts. Nimelt
ei tohi temasse haamriga puutuda, sest et ka kõige
kergem haamri löök sammetisse jäcdawa jälje jätab,
mida mingil wiisil ära ei wõi kautada.
Nõndasama õrnaste ja puhtaste piab s i i d i ja
a t l a s e g a ümber käidama, kui neid kas peenemate
tööde juurde ümber äärtesisemisekswoodriks ehk mujäle tahetakse tarwitada,
G u m m i tarwitatakse uuemal ajal küll kamasside,
kui ka kingade juures. Niisugused pealmised osta-
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wad meie kingsepad walmis õmmeldud peast poest.
Gummi kohta tuleb ainult seda tähele panna, et need
gunlmid ikka kõige paremad ja tugewamad on, mille
pealmine serw pats on. Ka seda tuletan meelde, et
gummi päikese paistel, lahtise õhu käes ja niiske koha
peäl seistes pika peale abraks ja pudedaks läheb.
Sellepärast hoidku kingsepp niisuguste pealmiste tagawara, kus gummi kulles on, kindla kastide fees kuiwas, aga wilus kohtas. Sedasama piaks ka kõik
kaupmehed poodides tegema. Tähtjas on ka, et iga
jala jauks niisugused pealmised kamassideks walitakse,
millel nii suured wõi laiad gummid on, mis parajalt
ilma suure karistamiseta wenida annawad. Kui neid
jalga tõmbades ülemäära wenitatakse, siis ei seisa
nad kaua, waid saawad enne aegu ära narustatud
ja katki käristatud. Sellepärast piaks kingsepal alati
jala alumise liikme, kui ka kõik muu jala möet kaasas olema, kui ta kellegi jauks pealmisi wälja walitab. Leiab ta, et kellegi jala jauks gummi liig kitsas on, siis wõtku ta param pealmised numer ehk
kaks suuremad, kui neid muidu tarwis läheks.
Naisterahwa töö jauks on köigeparam wooder
p e e n i k e n e l i n a n e wõi ka k a n e p i n e riie, mis
möleniad seda paremad on, mida wähem nad tärklise
ehk mõne muu prahtiga täidetud saiwad.
Soojaks woodreks tarwitatakse m o l t o n g ' i ja
f l a n e l l i . Kõige sündsamad on mõlemad siis, kui
nad kaunis õhukesed, siiski tugewad ja seestpoolt kaunis pika karwaga on. F r i e s s on nendest mõlematest palju jämedam, aga seisab selle eest ka kauem.

D. Kliister, tikud. Tikutud saabaste pruugiks saamine. Saapa rauad ja metall»plelid. Traadi lõng
ja traadi tegemine. Naha must, määrded ja latid. Pigi.
Köigeparam kliister, mis kingsepal praegu saadatoal, on nõndanimetatud Wiin» Mister. Seda wal-
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mistati lõige enne Ungaris, kus teda tärklise wabrikutes kui körwalist produkti korjati. Ifeäranes raske,
tuumakas ja kleeberi rikas Ungari nisu oli selle kliistre
Valmistamiseks sünnis, sest Wiini kliister pole muud
midagi, kui nisu kleeber. Kõigeparam Wiini kliister
on kuld-kollane ja murdub kergeste weikesteks tükkideks.
Murtud ferw piab klaasi wiisil läikima, ja ei tohi
seal mitte walgeid täpikest näha olla. Pannakse niisugune hea kliister likku, siis kulub kaunis kaua aega,
enne kui wesi pikalt piima sarnatfelt segaseks läheb.
See on muude seast üks kõige kindlamatest märkidest,
mis tunnistab, et kliister eht ja hea on. Nüid walmiStatakse seda kliistert igal maal wabrikutes, aga
wöltfitakse ja solgitakse mitmel pool ja mitmel wiistl. Ühed panewad temale maisi jahu, erne jahu,
teised koguni peenikest liiwa ja muud sellesarnast prügi
hulka, et teda raskemaks teha ja nõnda rohkem kasu
saada ehk odawamate hindadega teiste wabrikutega
wõidelda. Aga ehk niisugune wõlsitud kliister küll
odaw osta on, siiski on ta kallis pruukida, sest et
teda palju läheb, sest tema ei weni laiali, teda ei
saa öhudalt määrida, ja ta ei liimi nahka ega riiet
kindlalt kokku. Wiini kliister on seda odawam pruukida mida paremast sordist ta on, olgugi ta hind
kallis. Hea Wiini kliister paisub Uutades palju rohkem, kui fee, mis wõlsitud. Liig pruun Wiini lliister on kuiwatades liiga palawust saanud, tema sulab wäga pikalt ja on wisa laiali määrida. Mida
rohkem keegi Wiini kliister solgitud ja wõlsitud on,
seda halwem haiseb ta. Puhtal Wiini kliistrel on
otse hapu leiwa taigna sarnane lõhn juures, ehk küll
pisut kangem.
Et Wiini kliister kaunis kallis on, ja meie tuttawal wiisil walmistatud jahu kliister küllalt heaste
kokku ei liimi, sellepärast tahan alamal õpetada, kuidas odawat kliistert wõib walmistada, mis igapidi
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nõndasama hea on, kui kõigeparem Wiini tliiöter.
Ime on, et meie kingsepad tänini niisugust kliistert
ei ole teinud. Asi on järgmiselt toimetada:
Wõta paras osa rukki jahu ja korweta see puhta
panni peal pisut pruuniks ehk weel param ainult
kollakaks. Enne pane paras jagu puhast wett tulele
ja aja keema. Kui wesi juba wirifema hakkab, siis
pane õhukeseks lustakaks lõigatud puhta tallanaha tukikesi sisse ja lase nad umbes pool tundi aega keeda.
Siis wõta naha tükid wälja ja sega kõrwetatud jahu
keewa wee sisse. Selle peale tuleb hoolega waadata,
et jahu alles heaste palaw on, kui ta wee hulka segatakse. On kõik nõnda tehtud, nagu praegu õpetasime,
siis on hea kliister walmis, mida ka Wiini kliistre
asemel igal pool wõib tarwitada. Teda wõib pisut
wedelama teha, kui muidu jahu kliister on, sest et
ta pärast weel järele paisub ja paksemaks läheb; teda
wõib üsna ohudalt peäle määrida, ning ta hoiab
riide ja naha nõndasama heaste ja kõwaste koos,
nagu hea Wiini kliister. Jahu törwetamise juures
tuleb aga hoolega selle järele waadata, et jahu mitte
mustaks ei kõrwe, sest et siis jahu fees olew kleeber
ära poleks ja seega rikutud saaks. Nõnda wiisi walmistatud kliister ei lähe ruttu hapuks ja seisab kauem
hea kui wana harjunud wiisi järele tehtud jahu
kliister.
Kuna enne kõik saapa tallad alla õmmeldi, saawad nad nüid alla tikutud. Wahtra puu tikud, mis
nüid igas suuruses poodidest saada wõib, on kõige
paramad. Endised kingsepad pidiwad nad käsitsi tegema, mis palju aega wõttis ja iseäranis seal tülikas oli, kus wahtra puud saada ei olnud. Saapa
tikutamise kunst ei ole kuigi wana. Umbes 1830—1835
oli Saksamaal suur Ameerikasse rändamise tuhin.
Muude seas asus ka Dreesdeni linnas Saksamaal
üks selts, mille liikmed ühes koos tahtsiwad wälja
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rännata ja selleks üksteisele wastastiku abiks olla.
Aga nad ei uskunud kiidetud õnne maad. Selle pärast wõtsiwad nad nõuuks enne ühte usalduse meest
asja lugu järele waatama saata. Selleks usaldusemeheks walisiwad nad kingsepa meistre Krantz'i,
kes mitu keelt mõistis. Selle saatsiwad nad Ameerikasse.
Krantz läks ka. Kui ta Ameerika elu ja olu oli tundma
õppinud, saatis ta Dresdeni niisugused teated tõe
põhjusel, mis sealse seifi liikmete wäljarändamise himu
ja tuhina süütumaks ära jahutasiwad. Kui Krantz
nüid ise Euroopasse omaksete juurde tagasi tahtis
tulla, oli selts juba koost ära lahkunud, ja tema pidi
ise omale reisi raha katsuma teenida. Tema hakkas
Filadelsia linnas ühe kingsepa meistre juures töösse,
kes juba uue hiljuti ülesleitud wiisi järele saapaid tikutaö.
See õpetas ka Krantzile tikutamise ameti kätte. Krantz
tuli 1836 Dreesdeni tagasi ja tõi uue kunsti kaasa.
— Siin oma sündimise paikas õpetas ta kõigile,
kes aga soowisiwad 5 taaleri eest saapa tikutamise
kätte ja walmistas ise tarwilised tikud. Muude seas
õppis ka kingsepp Räth tikutamise ära ja lautas seda
uut wiisi pärast Berlinis laiali. Saksamaalt on see
pruuk ka meile tulnud ja üleüldiseks saanud, nõnda
et meie aegsed kingsepad talla õmblemist suuremalt
osalt enam ei tunnegi. Ainult kergete kingade juures
tuleb talla õmblemist weel harwa ette. Kahju pole
sellest ka kellegil, sest tikutamine on igapidi tulusam
ja param. Nõnda palju sellest, kuidas tikutamine
meil ja ülepea Euroopas pruugiks on saanud. Mis
tikkude kohta weel oleks ütelda, leiab lugeja ees pool
kus tikutamisest enesest räägime.
Naud tillude üle kui ka s a a p a k o ns a r audade
üle ei ole palju ütelda. Saapa kousa rauad hoiawad konsa kohe ja kõwa. ning on nad lihtsate weesaabaste jauks wäga soowitawad, kuid kahjatseda
tuleb seda, et keegi wabrik neid tänini praegu moodis
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olewate laijade ja madalate tonsade tarwis ei ole
walmistanud ega kaubale saatnud. — Wäljamaal
pannakse faa\>a tonsadele ka metallist plekid kruwidega
alla, mis weel paramad kui rauad piawad olema.
Aga meie juurde ei ole see pruut weel ulatanud,
mis pärast niimgufeid metall - plektisid siin ka
kusagilt saada ei ole.
Traadi lõng piab hea sitke ja sile ning kaunis
laug olema, sest liig keerd lõng mässib ennast traadi
tegemise juures keerdu kokku. Head traadi lõnga
saab paraja hinnaga igast poest osta, aga teda wõib
ka pehmest sitkest linast wäga heaste kodu kedrata
lasta, mis Eestlaste juures ka enamiste pruugiks on
ja jäegu. Traadi tegemise juures on iseäranes seda
tähele panna, et lõng pärast seda kui ta traadiks on
kääritud, niiskeks saab tehtud. Muidu põletab teda
pärastine nühkimine abraks. Mõnigi kingsepp kirub
halwa ja abra lõnga üle ilma et ta aimaks, et ta
ise süidlane on, sest et ta lõnga tarwilikult ei niisutanud, waid kuiwa lõnga, mis iseenesest üsna hea ja
sitke oli, pigi ja naha lupakaga abraks öerus. Muidu
on traadi tegemine igale kingsepale tuttaw, kuid seda
tahaksin weel meelde tuletada, et walmis traat enne
kui temale harjas õtsa pannakse ära wahatagu; muidu
hakkab ta õmmeldes käte külgi. Nõndasama lipsitagu
traat, kui ta juba wahatud on ja alles tegemise
konksu wõi rõnga küljes ripub mitu korda läbi peu,
et üleliigne keerd wälja jookseb, sest kui seda ei tehta,
siis läheb traat õmmeldes ühtelugu keerdu ja sõlme,
mis wäga tülikas on.
Pigi saab igast poest osta. Teda wõib aga ka
wäga heaste ise kuiwatatud tõrwastest aetud männa
törwast keeta, kus juures aga ette waatlik piab olema,
sest et ta kergeste üle tükib ajama. Tasase tule peal
keetes kulub kunni 5 tundi ära, enne kui pigi walmis saab. Walmis keedetud pigi kallatakse teewast
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peast läbi õlgede külma wee sisse, kus ta ära lastakse
jahtuda, nimelt sinna maale, et ta aga weel pehme
on. Siis wäänetakse, mulitakse, keerutatse, wenitatakse
ja sõtkutakse teda nõnda laua, kuni ta õieti sitkeks,
pehmeks ja kollakaks läheb, ja — kõige param pigi
on walmis. Kuid selle peale tuleb waadata, et nõuu
wõi riist kuhu sisse keew pigi läbi õlgede jahtuma
walatakse, kaunis kõrge piab olema, muidu wõib tergeste juhtuda, et keew pigi ka wee keema ajab ja siis
weega tükkis üle serwa maha jookseb. Õlgedest läbi
kurnamist on sellepärast tarwis, et kõik puru, mis
tõrwa sees juhtus olema, õlgede sisse maha jäeks.
Sagedaste on kingsepal tarwis kollast ehk nmud
karwa nahka mustaks wärwida. Selleks on mitmesugust musta olemas; isegi wana tuttawat „kübara
musta" tarwitatakse selleks, mis aga nõndasama kui
mitu teist nahale kahjulik on. Neist mustadest, mis
nahale mitte wähematki wiga ei tee, nimetame siin
mõned tähtsamad. 1) Sand'i naha-must (Sand's
Lederschwärze), millega iga karwa nahka ilusaks
mustaks wõib teha. Raswatud naha piab enne mustamist weega, millele pisut soodat sisse oli pantud,
harja abil ära pesema. — 2) Mülleri naha-bli (C.
M. Müller's Leder-Oel) käib Sand'i naha mustast
selle poolest weel üle, et ta kui rasw, mis naha mustaks teeb, ka ühtlasi määre on. Ka raswase naha
peale hakkab see must wäga heaste, teeb naha pehmeks ja mustaks. Iseäranes kamasside ja wana punaseks kulunud saabaste mustamiseks ja määrimiseks
on see Mülleri naha õli wäga soowitaw.
Nimetatud Müller Berlinis on ka weel ühe teise
saapa musta turule saatnud, mida kõigist teistest ülemaks wõib nimetada, see on 3) Müller'i „wilsi asemil" (C. M. Müllers „Ersatz für Wichse"). See on
wedel produkt, mille sees midagit ei ole, mis nahale
kahjulik oleks, ja mis suurte pudelite sees müigile
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saadetakse. Igal pudelil on tugew kork peal, millest
traat läbi käib, kus otsas weikene fhwamm wõi käsn
on, nõnda et kui korgi pealt ära wõtad, siis kohe
selle käsnaga saapa ära wõid mustata. See must
hakkab ka kõige raswasema naha peale ja teeb selle
wäga ilusaks läikiwaks mustaks, mis wiksist palju ilufam on ja kauem seisab, sest et ta wett ei karda.
Weel üks hea omadus on sellel „wiksi asemikul",
mille pärast teda kõigist teistest tema sarnastest päramaks tuleb pidada. Nimelt see, et ta naha pealt
aega mööda jälle ära kulub ja mitte nagu kõwa kord
saapa peale ei jäe, mis naha rahluma paneb. Ainult
üks asi on, mis teda igal pool tarwitada ei lase,
nimelt see, et ta selle naha külge heaste ei taha hakata, mis juba enne wiksitud oli.
Wäga kasulik on ka sellesama Müller'i „L e a t h e r
C e m e n t." Sellega wõib saapa pealmise naha peale
igasuguseid paikasid nõnda kinni panna, et sugugi
aru ei saa, et saabas paigatud on, aga paik seisab
siiski nõnda kinni, et ta iialgi enam lahti ei lähe.
On näituseks saapa pealmine nahk katki rahkunud ja
Paik waja peale panna, siis tehtakse seda Müller'i
„Leather Cementi" abil järgmisel wiisil. Klaasi tuliga wõi nüri nuaga kaabitakse tarwiline koht karedaks, lõigatakse Paras paik walmis, mille serwad
õiete õhukeseks särwitakse ja määritakse paik nimetatud Tsementiga alt ära, nõndasama ka katkine karedaks kaabitud saapa koht, kuhu paik peale tahetakse
Panna. Siis soojendakse määritud paika ja saabast
tule leegil nõnda kaua, kuni Tsement läikima hakkab.
Nüid surutakse paik peale, lastakse ära kuiwada, ja
saabas ongi paigatud ja parandatud. Nõnda ilma
mingi õmbluseta peale pandud paik ei lähe ialgi enam
lahti, ennem käriseb nahk mujalt lõhki. Nõnda wõib
selle Tsementiga kõiksugust nahka kokku liimida, olgu
see missugune tahes. Kes asjaga wähegi harjunud
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on, woib töö nõnda sileduste teha et paigatud woi
lapitud kohta sugugi üra ei wöi tunda, lui nahk ühe*
tasa mustaks tehakse.
Laltifid on uuemal ajal igate wärwi saada, mis
aga keegisoowib. M u s t a - , b r o n g f i - , hõbe- ja
k u l d l a t k i saadi enne ainult Pariisist, aga nüid on
ülemal nimetatud Müller Verlinis lakkide poolest
Prantslastele järele jõudnud. Tema on oma igat
tarwa lakkisid köit Euroopa lauba turud täis saat»
nud. Ka meiegi linnadest wöib Mülleri lakkisid küllalt saada, ja nad on nõnda head, et nende kohta
enam midagit soowida ei ole.
Seda peatükki lõpetades tahan weel saapa kui ka
iga muu naha määrdest ja m ä ä r i m i s e s t ülepea
tarwilise juhatuse anda. Saapa määrdeks kõlbab
kõik, mis aga r a s w on, iseäranes need raswad, mis
kergeste fulawad ja mitte wäga kõwaks ei hangu,
nagu näituseks sea, h o b u s e ja koerarasw. 3tiisugused raswad lähemad fa hõlpsuste naha sisse, teewad tema pehmeks ja ei lase rahkuda. Hea wene tökat on tulus ja odaw naha määre, kuid teeb, kui
ainult temaga määritakse, naha lõpeks harwaks, mispärast ta saapa määrdeks just mitte kõige parem ei
ole. Wäga heaste kõlbab ta siis, kui temale raswa
hulka pannakse, umbes 1—2 osa raswa 2—1 osa
tökatit ehk ta mõlemaid ühe mõrra. Sagedaste kaevatakse, et üks wõi teine määre naha adraks ja pudedats tegewat. Siin on enamiste ikka suurem süi
määrijal kui määrdel. Määritud saabas wõtab ikka
tolmu külge, mis kõwasti naha peale kinni kuiwab.
Ei puhastata saabast nüid enne lähemat määrimist
hoolega ära, siis korjab saapa peale, iseäranes tortsude sisse, pikkamisi paks, tõwa toorukene, mis pealt
w^adates üsna naha nägu on, millega ta määrde
läbi ühe karwaliseks saanud ja nagu ühte on kaswa'
nud. See koorukene paneb ka lõpeks rahkuma, ehk

määre lüll hea oli. Wiga wõib aga ka muul wiisil
tulla. Kui saabast siis määritakse, kui ta liig kuiw
on, siis teeb see naha abraks, nõndasama ka see, kui
määritud nahk liig palawasse kuiwama pannakse.
Kes tahab, et saabas kaua piab seismas see määrigu
teda igas nädalis korra, aga tehtu seda järgmisel
wiisil. Kõige pealt tuleb saabas riide lupakaga puhta
wee sees täitsa puhtaks pesta, siis lastaau ta jahetas
paikas ära laheneda. On nahk paras tahke, mitte
weel kõwaks kuiwanud, siis pandagu temale määre
peale ja lastagu paraja sooja käes sisse tõmbada.
On määre kõik naha sisse ära kadunud, siis nuhitagu
saabas harjaga üle, ja iga mees, kes nõnda teeb,
wõib julge olla, et tema saabas poole kauem seisab,
alati ilus must ja pehme on. Kes aga saapa kõige
poriga nurka wiskab, seal kondi-kõwaks laseb kuiwada,
siis suurema pori peält maha põrutab, tugewaste
määret annab ja liig palawasse lahenema paneb,
seda mitme nädala pärast jälle kordab, — see ärgu
kirugu ei halwa kingseppa ega halwa määret, kui
tema saapad poole ruttem ära lagunewad, kui teisel,
kes neid mõistlikult rawitseb waid teadku, et ta ise
oma saapad hooletuse ja rumalusega ära rikkus.

II. Osa.

Kingsepa töö.
Nagu juba lord ütlesin, on kingsepa töö ja amet,
inimestele jalakatet walmistada, nagu rätsepa asi
teha katmine on. Need jalakatted, mida kingsepp
walmistab, on kahte suurte jakku jautatud — s a a p a d ja k i n g a d . Mõlemaid, saapaid ja kingu, on
aga mitu kümmend seltsi, üks ühte, teine teist wiisi
oma üksiku jagude ja moodide järele kokku seatud.
Tahaksime meie siin paikas igat üksikut kirjeldada,
nimelt weel selle järele, kuidas iga ise nägu ja moodi
saabast wõi kinga tehakse, siis saaks meie raamat
piible paksune, ka oleks see ilma piltideta, — mis
meil paraku wõimalik pole kaasa anda, — koguni
wõimata. Pealegi ei ole, mis juba sisse juhatuses
ette ütlesin, eelseiswa raamatu otstarbe mitte see, et
tema järele keegi ilma meistre juhatuseta seda ehk
teist moodi saabast wõi kinga õpiks tegema, waid
palju enam see, igale mõtlejale kingsepale, kes juba
tööd mõistab teha, äratuseks ja juhatuseks kõike seda
koguda, mis tema töö juures ü l d i s e l t tuleb tähele
panna. J a üldiselt on iga saapa wõi kinga juures
kõik töö ikka üks ja seesama, olgu ta tehtud missuguse moe järele tahes. Teeme asja näituse waral

61
selgeks. I g a kingsepp, kes weesaapa, kamassi, poolsaapa ja kinga korralikult mõistab walmis teha, wõib
neid iga uue moe järele, mis ta aga kord juhtunud
nägema, ilma suurema takistuseta walmistada, sest
<t ta tööd üldiselt ja pöhjusseadusliselt'tunneb. Üksikud moed ja plaanid muudawad ainult saapa wõi
kinga wälimist kuju ja nägu, mitte tema üleüldist
ehituse osasid ja wiisi. Et aga igal kingsepal, kes
ainult üksluine töö-masin ei taha olla, tema üldise
töö juures ikka alati ja küllalt õppida jäeb, seda wõib
iga üks tunnistada, kes täesolewat raamatut siiamaale tähelepanemisega on lugenud, ja sedasama
saab ta ka edasi lugedes ikka jälle leidma. Pea asi
on see, et keegi oma tööd mitte masina wiisil ei tee,
waid selle üle järele mõtlema harjub, mis teda enam
õpetab, kui kõik meistred ja raamatud kokku; Seda
tunnistab ta wanasõnu, tui ta ütleb: „ T ö ö õ p e t a b t e g i j a t , " ja mina lisan juurde: m õ t l e j a t
tegijat! — Meie wõtame kõik, mis üldise tööjuures
tähelepanemise wäärt on, uue weesaapa tegemist kirjeldades kokku ja lisame kõik mis muu tööde juures
iseäraldist üldist tähtjas on, hiljem naisterahwa ja
laste saapa tööst rääkides juurde. Seda arwasin raamatu teise jau kohta tarwiliseks ette tähendada, ja
nüid lähme asja enese juurde.

1. Meesterahwa saapad.
Waatame siis järele, kuidas paar uusi weesaapaid
ilmale sünnib. Alles aasta 25. eest tagasi oli tingsepal seal juures palju rohkem peamurdmist ja tööd,
tui praegu meie päiwil. Esimene asi oli, terwest juhiist wõi wasika nahast sääred wälja lõigata ja ära
koolutada. Säär oli siis ikka kahest tükist kokku pantud, üks esimene, teine tagumine pool; mõlemil pool
tõrwa! oli õmblus. Esimene pool sai ära kooluta-
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tud, sest see pidi la pealmise (wõõrsil*) wälja andma.
See oli tüll waewalist, rasket tööd, mis meieaegsel
kingsepal tundmata asi on. Nüid ostab kingsep uued
weesaapa sääred poest, kus neid walmis koolutatud
müidatfe. Pealegi on niisugused wabrikus wõi parksepa juures walmis koolutatud sääred ühest tükist,
nõnda et säärel taga üks ainukene õmblus on. Nüid
algab kingsepp uusi saapaid sellega, et kõige pealt
liistud mõedu järele walmis seab. On kellegil just
tellija jala jauks lõigatud liistud, siis pole seal midagit seadida, sest liist on juba niisugune ja nii suur,
nagu saabas piab saama. Ei ole aga liist mitte just
tellija jauks lõigatud, siis juhtub ikka enamiste, et
üks ehk teine möet siia wõisinnamidagit juurde nõuuab,
olgu kõrgust, laiemat päkka wõi muud. Selle jauks
on kingsepal nahast lõigatud l i s a l e h e d ehk lühidalt l i s a d . Neid paneb ta liistule tarwilikule kohale nõnda palju peale, kui möet nõuab, lööb nad
weikeste puu tikkudega liistu külge kinni, ja liist ongi
walmis seatud. Vtnidugi teada walis kingsepp oma
mõedu raamatu järele niisugused liistud, mis kõigiti
tellija jala kohased on. Nüid lõikab ta sääred mõedu
järele parajaks ja lähem töö on neid takka kokku ommeida, mis lõksu wahel sünnib. Piab aga säär pealt
woodrega saama, siis tuleb wooder enne lihtsa jahu
tliistrega sääre külge kmsterdada, kus juures tähele
piab panema, et tliister igalt poolt külge hakkab ja
wooder kusagilt lahti ei jäe ega kortsu ei tõmba.
Woodreks wõetakse kas nahk ehk sünnis riie, kui säär
pehme piab saama. Nahk wooder pannakse kas kollasest lamma nahast ehk üks kõik mis karwa safsianist.
Woodre pealmine serw lõigatakse kas sääre ülemise
*j „ W o o r s u* tuleb Salla Kele wnast ..Vorschuh." mis eesllng tahendab. Meie tarwitame seda sõna la siin, sest et ta aja
joolsul mele keeles pruugit.,wals on saanud.
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serwaga tasa, eht mis wäga ilus on, põöretatse kahekorra tagasi, nõnda et ta Via—1/» tolli üle sääre
serwa wälja jäeb. Riide wooder milleks enamiste
punast flanelli tarwitakse tuleb itta ülewelt serwast
kahe korra pöörda, aga just sääre serwaga tasa, muidu
wõib ta arguma ja ripnema hakata, mis ilus ei ole.
Ka kõrwad, kui neid Ülepea soowitakfe, pannakse
nüid woodre wahele sisse, nimelt Wiini kliistrega.
Nahk kõrwad on kõige paremad ja tugewamad, aga
nad ei tohi üle V4—V, tolli üle sääre wälja ulatada, ega
pruugi laiemad olla kui V,—1 tolli, siis ei pruugi
neid enam kui ühelt realt läbi õmmelda, mis kõige ilufam on. Alt õmmeldakse wooder peene traadiga wõi
Paraja niidiga sääre poolest nahast üleäüre kinni, kus
juures wäga ettewaatlik piab oldama, et õmblust
wäljapoolt sugugi tunda ei ole, mis inetu oleks.
Sääre pealmine serwsteppitaksepeene traadiga pärajalt kohalt tihedaste läbi ja siis tehtakse kõrwadega
sedasama, kuid wõetakse pisut jämedam traat. Kahe
traadiga õmblemise kohta tähendan, et kingseppasid
olemas on, kes surmani ilusti õmblema ei õpi, olgu
et nad pisteid ühe pilkusid ei tee, õmblus küira käära
wiltu läheb ehk üksikud pisted wiltu weawad. Kes
muidu õtse õmmeldud ei saa, see tömbagu omale
liineali järele kas nua sabaga wõi naaslle otsaga joon
ette. Pistmed p i a w a d ühe pikkused olema, sinna
ei aita midagi; seda p i a b iga kingsepp ära harjutämä. Aga kust see tuleb, et kui õmblus muidu küll
õtse ja pistmete poolest ühetasane on, traat ennast
siiski pistmeks õtse kinni ei wea, waid wiltu, nõnda
et õmblus puseriti, üks piste üles-, teine alaspidi
pool põigiti on, seda ei näita mitu kingseppa teadwat! Wiga wõib kahest asjast tulla, esiteks nimelt
sellest, et naaskel traadi kohta liig jäme on, liig suure
haugu teeb, ehk teiseks sellest, et traati õigel wiisil
Haugust läbi ei weela. Lugu on nõnda. Pistetakse
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mõlemad traadi otsad hangust läbi, siis sünnitab pahemas käes olew traat paramal, ja paramas käes seisaw traat pahemal pool aasa. Pistad sa nüid ükskõik kumba traadi otsa tema pool olewast teise traadi,
aasast läbi, siis joosewad mõlemad traadid naha sees
üksteise ümber poolsõlmeks keerdu kokku. See keerd
wõi poolfölme weab järgmise pistme puseriti ja wiltu.
Saapa sääre tagumine õmblus alt ja woorsut säärega
ühendaw õmblus tehtakse meelega nõnda wiisi, sest
et nimetatud keerd wõi poolsölm naasklihaugu param
ära täidab, seega õmbluse weekindlamaks ja ülepea
tugewamaks teeb. Agasteppimifejuured, fee on niisuguse õmbluse juures, mis wäljapoolt näha piab
olema ei tohi seda mitte ette tulla, kui õmblus ilus
piab saama. Steppimife juures maksawad järgmised
seadused: 1) naaskel olgu paras, 2) õmblus otse,
3) pisted ühe pikkused, 4) see nahakülg, mille peal
õmblus nähtawale piab jäema, seisku steppides ikka
paramat kätt, 5) ei kumbagit traadi otsa tohi aasast
läbi tõmbada ja 6) mis kõige tähtjam: p a r a m a s
käes sei saw t r a a d i o t s t u l e b ikka h a u gust w ä l j a ja k i n n i t õ m m a t e s finnl^
p o o l e e t t e w i d a d a , kuhu p o o l e õ m b l u s
e d a s i l ä h e b , kuna p a h e m a käe t r a a t
w a l m i s õ m b l u s e p o o l e t a g a s i weetakse'.
— Sadulsepad, kelledel õmblus suuremalt osalt steppimine on, ei ekü praegu antud eeskirjade wõi seaduste wasta iialgi, sellepärast on nende õmblus ka
ikka ili;s, aQa suur o)a kingseppasid ei näita neid,
iseäranes kuuet punkti sugugi tundwat, millest see
tuleb, et nende steppitud õmblus puseriti ja wiltu on.
Tehku nad siin antud õpetuse järele, ja nende õmblus on ilus nagu hea masina oma! Aga pöörame
oma saapa sääre juurde tagasi. — Säär tuleb nüid
takka kokku õmmelda, mis nagu tähendasin, kõige
param lõksu wahel tehtakse. Kumbagi sääre jauks
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tuleb üks traat teha, mis parajalt ühe sääre jauks
ulatab. Tagumine sääre õmblus tuleb ikka terasega
teha. mis ilusti ühe tasa ära olgu serwitud, sest liig
paks teras pudeneb hõlpsaste kortsude kohal õmbluse
wahelt mõne aja pärast wälja. Sääre tagumist õmblust alustatagu ikka a l t , nimelt sellepärast, et uus
traat kõige kõwem on, kuna ta hiljem õmmeldes abramaks kulub, ja sääre all pool otsas piab õmblus
kortsude weekandmise ja jalga tõmbamise pärast kõige
kindlam ja tugewal» obema. See õmblus tehtagu
ikka nõnda, et parama käe traadi ots aasast läbi tõmmatakse. Traati tuleb õmmeldes sagedaste pigitada,
ja woudrest saadik kunni pealmise sääre serwani ommeldagu ilma teraseta, mis selle pärast soowitaw on,
et õmblus siit muidu wäga paks saaks. Õmbluse
serwad tulewad ikka terawa nuaga tasaseko lõigata,
klaasi tükiga siledaks kaapida ja maha nühkida, mille
tarwis ta niiskeks tehtakse, ning säär kolme kandilise
Puu peäle tõmmatakse. Selle puu peal kliisterdalse
ka weerihmad Wiini kliistrega peale. Weerihmad,
mis tagumise sääre õmbluse peale pannakse, ulatawad alt kunni wähemalt poole sääreni. Nad õmmeldakse tähendatud puu peäl paraja traadiga sääre poolnahast ülcääre kinni. Weerihmad on selle tarwis, et
nad sääre õmbluse weckindlamaks teeksiwad, ja et
õmblus saabast jalga widades heaste sile oleks. Neid
poolest nahast kinni õmmeldes piab wäga ettewaatlik
olema, sest ilusa sääre juures ei tohi seda õmblust
wäljas pool põrmugi tunda olla. On sääred siiamaale
walmis, siis lõigatakse kapid wälja ja pannakse tallad
likku. Kappideks Piaks ainult head tüvset talla nahka
tarwitatama, aga paraku on kingsepp sagedaste sunnitud selleks üts tõik missugust toorest koiwa wõi
kaela tükki wõtma, sest et saapaid wõimalikult odaw a s t e tahetakse kätte saada. Kahju kandja on siin
ikka üksi o d a w a l t t e l l i j a , sest toored kappid kui(Kingsepa lunst.j
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wawad sagedaste luu-kõwaks kokku ja pigistawad ehk
lähewad wee fees käijes wedelaks pehmeks, weniwad
wälja ja ajawad saapa wiltu, wõi kärisewad hiljem
jälle kokku kuiwades koguni tikkudest lahti, nõnda et
konts alt ära tuleb. Kapi on saapal tõepoolest elutingimine. Sellepärast ei piaks siin keegi hinna peale
waatama. Kui kusagil mujal, siis maksab siin: „M i s
o d a w , see m ä d a ! " Halwa kappide läbi läheb iga
saabas voole rutem raisku! — Mida pikemad kapid
on, seda suuremat tuge annawad nad saapale, ja
seda param on saapaga käia, sest jalg ei pease liikuma
ega wääruma. Kapi ei tohi mitte jala nukini ulatada, sest et ta siis õeruks, mis käimise wõimatumaks
teeks; ka ei ole nõnda kõrgest kapist mingit tulu.
Kapi otsad tulewad libamisi õhumats lõigata ja ülemine serw hoolega ära serwata, nõnda kui ka kõik
liha ja pehme osa ihu poolt maha kärpida ja ääred
klaasi tükiga siledaks teha. — Nüid tõmmatakse
säär pahumpidi liistu peale proowiks ülesse ja lõigatakse, mis kandes palju, maha. Tulewad saapale
dopelt woorsud, siis kliisterdakse need nüid liistu
peal Wiini kliistrega külge ja õmmeldakse nad hiljem
peene traadi otsaga üle ääre poolest nahast kinni, kus
jällegi ettewaatlik öldakse, et õmblust wälja poolt
tunda ei ole. Soowitaw on, et dopelt woorsu kroppwoorsu wälja lõigatakse, nõnda et tema nipp tolli
kolm ülesse sääre sisse ulatab, sest siis ei lähe dopelt
woorsu iialgi õmblusest lahti, mis suur äpardus oleks,
sest et seda wiga kuidagi wiisi parandata ei saa, ja
lahti läinud dopel woorsu sünnitab labajalal kortsu,
mis kurjaste õerub ehk käimise koguni wõimatumaks
teeb. On dopelt woorsu kinni õmmeldud, siis tuleb
tema ja päris woorsu wahe hoolega ära raswata,
milleks sulatud küinla rasw kõige mõnusam on, ehk
küll ka muu rasw selleks kõlbab. Tahetakse head weekindlat saabast saada, siis pannakse peale selle kahe
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woorsu wahele weel põie ehk sea loomi nahk. Dopelt
woorsuks wõetakse kas õhukene hobuse juht wõi kollane lamma nahk. Ei soowila kergematele saabastele dopelt woorsufid, siis tulewad ometegi kummagile poole kõrwa kunni weikese wärwani kitsad woodrid panna. Need jäetakse küll sagedaste panemata,
aga see on suur eksitus, sest nad aitawad pealmist
nahka palju kaitsta, et ta mitte liiga kõwasti talla
serwa wasta ei rõhu, mis läbi fee katki läheb, nagu
oleks ta nuaga lubi lõigatud, mida saapa kandja ka
sagedaste kingsepale süiks annab, kuna ta aga õiguse
pärast ise süidlane on, kui ta omale paari kopiku pärast odawama saapa tellis, millel woodrit tarwis ei
olla. Ka tähendatud kõrwaline wooder piaks ikka
wahelt ära raswatud olema.
Nüid tulewad parajalt tahkunud kapid liistu järele ära passida ja Wiini kliistrega külge kliisterdata.
Kapi otsad piawad alati dopelt woorsu wõi woodre
peale ulatama, mida kaugemalle, seda param. Mis
säärest üle kapi ulatab, lõigatakse ära ja pistetakse
kapi serw keskelt ja otsade lähedalt traadi otsaga
kinni, et ta paigalt ei liiguks. Alt ülespidi lüiatse
säärele selleks walmistatud pool ümmargune Puu tugewaste sisse, mille peal kapid pärast seda kui tema
kohal walimine nahk haamriga siledastc ligi on loputatud ära lastakse kuiwada.
Wahe ajal, kuni kapid kuiwawad, lõigatakse pinsolid ja tallad wälja. Piinsolid*) lõigatakse karwa
pealt liistu põhja mudeli järele. Tema serw, mille
peäle woorsu äär tuleb, lõigatakse kõigist narmastest puhtaks, kuua liha külg mujalt, kus ta wasta
*) P i n s o l tuleb Saksa sõnast .,B l n n s o h l e." ml8 sisemist
talda tahendab, ja s«e'p see pinsol la sse poolest ong>. Uut sõna
pinfoli asemelle el ole lerge taiwitada. sest et uuest sõnast leegi nõnda
ruttu aru et jõua saada, lui harjunud asjast.
3*
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talba käib, karuseks jäeb. Pinsol lüiakse, kui taparas niiske on, põlwe otsas peu pesaga kumeraks ja
pannakse siis liistu peale, nimelt nönda, et ta karwa
peält igalt poolt liistu põhja serwani ulatab. Mis
kusagilt üle liistu ulatab lõigatakse hoolega ära ja
lükatakse lõpeks wiiliga ümberringi liistuga tasa.
Kohe liistu peale pannes lüiakse pinsol weikeste lühikeste tikkudega harwalt liistu külge kinni, aga nõnda
kaugelt, et need talla tikkudest sisse poole jäewad.
Pinsol ei tohi mitte wäga paks ega ka liig õhukene
olla. Liig paks pinsol käristab enese, — nimelt kui ta
toorakas on, kergeste talla tikkude otsast lahti, kuna liig
õhukene ülepea tikku kinni ei wõta ega pia. — On see tehtud, siis tulewad tallad, mis enne pisut tahenesiwad,
laia põhjaga haambriga tugewaste ära taguda. Wanad
kingsepad tegiwad seda sileda kiwi peal, aga et niisugust kiwi harwa leida ja ta peale selle raske ja
tülitas tõsta on, sellepärast lasewad meie aja kingsepad
enestele selle tarwis sepi juures pata\a raud lamaka
taguda. Kõige sündsam selleks on raudtee wagoni
otfawedru wõi pufferi ümmargune pea, nagu neid
mõnikord wana raua kraami seast osta saab. Tagudes
hoitagu jalad warwaste peal lindus, sellest et põlwed
muidu liiga põrutada saawad, mis mitte just terwiseks
ei ole. Tald lõigatakse pinsoli mudeli järele wälja,
aga naha paksuse järele tükk maad laiem. Nüid
tautakse tald weel kord läbi, serwast kergemalt, et
see sealt saadik, mis ta üle tikkude wälja voole ulatab
liig õhukeseks ei lähe, ning pannakse siis tahkuma
wõi tahenema.
Kuni seda tehti, on kapid parajaks kuiwanud.
Nüid märgitakse kapi õmblused ära ja steppitakse nad
läbi, kuna kumbagi kapi jauks enne paras traat walmis tehti. Kapi steppimine tarwitab wäga suurt
hoolt, nimelt see õmblus, mis ülemisest serwast läbi
käib. Traat hoitagu õmmeldes alati tugewaste Pigine,
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ja waadatagi! kõigesuurema hoolega selle peale, et
õmblus ülcwelt nõnda lähedalt kapi õhukesest serwast
läbi käib, et see ennast jalga tõmbates kõigewähemaltki
kahekorra ei saa rullida, millwiisil ta kõigesuurem
suka-rööwel ja jala õeruja oleks. Kõigeparam on,
kui kapi serwa õmblus poolsõlmes 'tehtakse, kuid
nõnda, et siin P a h e m a käe traat aasast läbi weetakse; siis saab walimine õmblus ühetasasem ja ilusam. Koik kapi õmblused, mis ülewelt alla käiwad,
tulewad lihtsalt, aga hoolega steppida, kus juures
traat ikka kõwasti kinni saab weetud. Kui aga siiski
weel kapi õmblused lahti lähewad, siis on see selgeks
tunnistuseks, et lapi nahk toores on, toorest nahka
ei pia mingi õmblus kinni. Peäle steppimis? lahti
jäenud kapi ot'ad pistetakse traadi otsadega, mis kapi
steppimisest üle jäiwad, üle ääre kas woodre, dopel
woorsu ehk kui kumbagil ei ole, poolest nahast päris
woorsu külgi kinni ja säär pööratakse ümber. —
Seega on s ä ä r e ja p ö i a töö walmis ja saabas
tuleb liistu peale tõmmata, mis tükk tähtjat ja rasket
tööd on, et pea aga auurama hakkab. Enne tehtakse
woorsu ja kapid weega niiskeks, sest et märg nahk
enam wenida annab ja varam ligi tuleb. Saapa
liistu peale tõmbamine, ehk nagu seda ka nimetatakse
„zwikkimine" wõi „wikkimine" nõuuad palju harjutanlilt.
Esiteks passitakse liist otse paigale ja käristakse woorsu
nahk üle nina kõwasti peäle, pannakse põlwrihm
üle kapi serwa õmbluse ja tautakse kapi rihma pealt
saabast otseti hoides igalt poolt hoolega ligi. Selleläbi on woorsu nahk lõdwalt läinud ja piab uueste
iile nina naha tangidega ligi weetud ja naelaga,
mida zwikk wõi wikk nimetatakse, kinni löödud saama.
Kõwa ja paksu woorsu juures on seda waja mitu
korda teha, enne kui kapi täitsa ligi tuleb. Nüid
weetakse woorsu mõlemilt poolt kullest päka kohalt
ligi ja lüiakse wikkidega kinni. Hoolega tuleb selle
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peäle waadata, et enne kui päris woorfu kusagilt
liigi saab weetud, dopel woorsu sirgu wenitatakse ja
siis woorfuga ühes liistu peale käristatakse, muidu
wõib doppel woorsu teise alla kortsu jäeda. Nõnda
tõmmatakse esiteks kõik labajala alune ja nina liistu
peale liigi ja lüiakfe wikkidega kinni, kus juures kõik
kortsud käega siludes ja nimelt ninas haambriga
õrnalt tagudes ära kautatakse. Kõige raskem on
õõnes wõlwi alune liistu peale widada, ifeäranes siis,
kui nahk paks ja kõwa wõi koguni toorakas on.
Aga ta piab ligi tulema ja nimelt kõwasti ligi tulema,
sinna ei aita midagit; kõigewähema! kortsu ei tohi
sisse jäeda. Siin katsutagu kõik kortsud eest poolt
taha poole ära kautada ja siluda; siis ci lähe saabas
täijes suure päka äärest hõlpsaste kortsu, mis inetu
oleks. Saapa ninasse tekkiwad ülesse weetud woorsu
äärest tihedad kortsud, ifeäranes praegu moes olewate
kitsaste ninade juures. Need tulewad poolest saadik
haamriga maha taguda, õmblemise ajal tikuga kinni
lüia, ja mis üle selle, nuaga ära lõigata. Kapi,
serw, mis üle liistu seisab, saab märjaks tehtud,
haamrega maha tautud ja pool wiltu sisse löödud
wikkidega wõimalikult ligi weetud; tangidega ei wõi
siin midagit ära teha. Enne kui kapi serwa maha
taguma hakatakse, tuleb üks ehk kui tarwis kaks witN
takka õmbluse kõrwalt läbi kapi liistu sisse lüia, et
liist tagudes ülesse poole sääre sisse ei saa tõusta,
waid et ta kuni saapa walmis saamiseni liikumata
paigal seisaks. On mõlemad saapad nõnda liistu
peäle tõmmatud, wõi „üleswikkitud", siis on aeg
konsad walmis pakkida, kui seda juba waremalt ei
ole tehtud.
Alles aasta 20. eest tagasi tikutati konsad plekk
plekilt kohe talla peale ja löödi siis suurte tikkudega
kinni. Hiljem pakiti terwe konts wõi abfat laua peal
kliistrega walmis ja löödi siis tugewate tikkudega alla.
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ning tauti tyaamrega ligi. Aga mitte kumbagil wiisil
ei wõi kindlat kontsa saada, mis tõeste all seisaks.
Haamrega ei saa konts iial nõnda ligi tuutud, et
üksikud korrad wett sisse ei wõta. Wõtab aga konts
nõnda palju wett sisse, et ta läbi niiskeks läheb, siis
pihastawad tikud ära, lähewad abraks, ja selle tagajärg on see, et konts alt ära tuleb, millega saabas
nõnda heaste kui otsas on, sest et kontsa kuidagi wiisil
enam nõnda alla pantud ei saa, et saabas wett kannaks, nagu seda ümberrändajate Juudi kingseppadest
walmistatud saabaste juures wäga sagedaste juhtub.
Konts saab üksi siis täitsa kindel ja kõwa. kui ta peäle
pakkimise p r e s s i all saab ära kuiwatud. Press pigistab kõik üksikud konsa korrad kõwaste ligi ja nad
kuiwawad kliistrega nõnda kindlalt kokku, et konts
wähematki niiskust sisse ei wõta! Konsa pressisid on
mitmesuguseid. Kõige lihtsama, mis hea küllalt on,
wõib iga kingsepp ise walmistada. Selleks pole muud
tarwis, kui kaks tasaseks hööweldatud laua tükki tolli
14 pikad ja tolli 3—4 laiad. Alumise laua lapiti
otsast toll maad eemal seisab kumbagis otsas paras
ümmargune 10 tolli pikk pulk püsti, mõlemate kesk
kohal tugew raud wärw, millele head kandid sisse on
tüänetud, mis peaaegu kunni lauani ulatawad. Kantide õtsa käib tugew nelja kandiline raud mutter.
Pealmise laual on alumise laua otsa pulkade ja raud
wärwa kohalt hauk läbi lastud, milledest läbi ta pulkade ja wärwa otsa käib. Walmis pakitud absatid
pannakse üks ühe ja teine teise poole raud wärwa
kahe laua wahele ja keerutatakse nad selleks tehtud
wõtme waral pealmist lauda maha kruwides mõlemate
laudade wahele õiete kõwaste kinni. Pealmise laual
piab peal pool külges raud wärwa ümber raud plekk
peäl olema, sest et kandiline kruuwi mutter, millega
pealmine laud maha pressitakse, ümber keerutades
puu ära purustaks. On walmis pakitud konsad paar
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tundi pressi all seisnud, siis on nad parajalt tahked,
sest press pigistas kõik üle aru kliistre ja niiskuse
wälja. Ainult nõnda pressitud konsa juures wöib
julge olla, et ta all seisab ja wiltu ei waju. — Kontsa
wöib uuest kui ka wanast nahast pakkida, kuid soowida oleks, et mitte mõlemaid segi ei wõeta. On
konts wanast ja uuest nahast segi tehtud, siis on teda
pärast wisa puhastada ja siledaks teha, sest et üks
kord nahka pehmem ja raswasem on, kui teine. Aga
lähme nüid oma liistu peale tõmmatud saapa juurde
tagasi.
Saabas tuleb nüid ära traageldata, see on, woorsu
pinsoli külge õmmelda. Scda tehtakse õige jämeda
traadi aruga, päka kohalt wälja poolt serwast alustades harwa pistmetega kannast ja ninast ümber minnes kuni alguse paika tagasi. Õmmeldes wõi traageldates pistetakse woorsu serw pinsoli külge poolest
nahast üle ääre kinni. Wikid tõmmatakse üks haawal
taga järele wälja ja traageldatud serw tautakse haamrega hoolsuste tafaUU. Iseäralist hoolt tarwitab
kanna ja nina traageldamine. Esimene selle poolest,
et kapi serw haamre waral heaste maha liistu ligi
saab tõmmatud, ja teine, et temale wälja poole wühematki kortsu sisse ei jäeks. Et traageldamise traadi
haugud woorsu serwast nõnda tulewad pista, et talla
tiku ria alt mitte wäljapoole ei jäe, on iseenesest
mõista. Õiguse pärast pialsiwad nad ikka sissepoole
tiku rida jäema, aga hädakorral, kui woorsu napp,
wõiwad nad ka otse tikkude all olla, aga ei ialgi
wälja poole.
On mõlemad saapad walmis traageldatud, siis
tuleb kõige pealt kanna- ja wõlwi alune ära täita.
Selleks piaks küll alali head talla nahka wõetama,
aga et see kallis on, siis wõib ka pärna koorega läbi
saada, millest saapa põhja järele paras tükk wälja
lõigatakse, mis peaaegu päfarn Piab ulatama. Wee-
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saapale on kõige mõnusam, kui see pärna koor Pigiga
alla pantakse. Pigitamise jauks olgu kingsepal weikene neljanurgeline sabaga pann, mille ühel nurgal
wäljawalamiseks niisugune nolk külges on, nagu seda
harilikult prae-pannide juures näeme. Selle sees tehtakse pigi tule kohal wedelaks ja walatalse temast
tarwiline osa kanna ja wõlwi alla, ning surutakse
siis walmis lõigatud pärna koor peale, mis paraja
tikkudega kinni naelutatakse. Seda piab hoolega
tähele panema, et Pürna toor haugu äärest ääreni
ära täidab, muidu ei saa kontsa põhi kindel. Pärna
koor tuleb ikka nõnda peale panna, et korba külg
wastu talda tuleb. On koor kinni tikutatud, siis
saab ta pealt ilusaste poolümmarguseks ja päka poolt
otsast pisut öhumaks lõigatud. Päka alune tuleb
kunni ninani naha tükiga ära täita, kui ta enne alt
ära on pigitatud.
Wäga sagedaste juhtub seda, et saapa ninad wäga
ruttu läbi kuluwad, iseäranes siis, kui palju niiske,
märja nma, rohu wõi sammla sees käiakse. See on
paha lugu. Saabas on muidu igalt poolt tubli ja
terwe, aga woorfud ninast läbi — ei tänna enam
ivtttl Et niisugust lugu ei juhtuks, hakatakse uuemal
ajal tugewatele weesaabastele nina-kappisid ehk topsisid õtsa panema. See on wäga kiiduwäärt ja soowitaw wiis. Wõetakse tähendatud nina-kapid wõi
topsid heast talla nahast, siis ei kulu ninad iialgi läbi;
ennem lõpeb saabas igalt poolt mujalt õtsa. Ka on
saabas niisuguse nina-kapiga nägusam kui ilma selleta. Weesaabas piab tugew, weekindel ja igapidi
wastapidaw olema, millega igalt poolt wõib hoolimata läbi minna, ilma et jalg külma wõi märga
pruugiks karta. Sellepärast on see üsna kohane, kui
weesaabas ka kõige oma wälimise näu ja kuju poolest
tugewust ja köwadust ülesse näitab. Suwise kerge
kämüse jauks on jo kamassid ja kingad. Tuliterawa
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ninadega otse kamassi plaani järele tehtud weefaabas
annab mchele, kes teda kannab, itta natukene, nagu
edewa moe; wähemalt ei ole ta ilus, ehk ta kandja
teda tüll ilusaks arwab, mis aga muud ei tunnista
kui seda, et niisugusel mehikesel õiget ilutundmist ei.
olegi. Aga mood, see äraneetud mood! See ei tea
ilust ega otstarbest midagit. Moe-orjad ja narrid
teutawad sagedaste riiete ja saabaste poolest oma
wälimise kuju nõnda armetumalt ära, et neid hale
meel on waadata ja tõsine inimene nende kohta muud
ei mõista ütelda kui: „Anna neile andeks, nemad ei
tea, mis nad teewad!" — Nagu ütlesin, on weesaapa
nina-kapid wäga soowitawad ja kasulikud, kui nad
heast tallanahast on tehtud ja märjast peast õieti
kõwaste peale wenitatakse, et nad pärast märjakssaades lahtiseks ei weni, mis wäga inetu oleks, sest
et nende wahele siis kõiksugu soppa korjab. On ka
nina-kapid kohale seatud ja harwalt kinni titutatud,
siis tuleb saapale tald peale panna.
Talla moodidest ei maksa rääkidagi; selle määrab
liistu põhi ja pinsoli mudel ära, kuid seaduseks olgu
siin: t a l d o l g u p a r a s l a i , ei iialgi kitsas.
On tald kitsas, siis wajub pealmine nahk temast üle,
puutub wasta maad ja kulub enneaegu läbi. Tugewad weesaapad piatsiwad õiguse poolest alati dopelt
tallaga olema. Dopelt tallaga saabas seisab palju
kauem, kui ühekordse tallaga saabas, sest esiteks ei
kulu pealmine nahk, sest et ta sugugi wastu
maad ei puutu, mitte ruttu läbi, ja teiseks ei
saa pinsoli ja woorsu serw, tui uued pooltallad tulewad alla lüia, mitte tikkudega liiga ära
purustatud.
Pealegi kaitseb dopelt tald jalga
palju enam külma ja niiskuse eest. Enne kui
tald alla passitakse, tautakse ta selleks tehtud õõnsa
puu peal seest klimeraks, sest et ta siis paramine liistu
peäle passib. Liistu peale passitud tald lüiakse wärwa
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juurikate kohalt ja kanna alt wikiga kinni, et ta paigalt ei pea nihkuma, ja nuhitakse siis nõndanimetatud
„silikaikaga" ühetasa maha. Nüid tuleb talla äär
ümberringi parajaks lõigata ja siledaks teha. Talla
serwa lõikamise juures on kõige suuremat ettewaatamist tarwis; sest et nua ots wäga hõlpfäste pealmise
naha sisse wõib puutuda. See töö nöuuab palju
harjutamist, kus juures järgmist eeskirja hoolega tähelepantagu: 1) Nuga olgu tuli-teraw, 2) lõigates tuetagu ennast käsi ikka pöidla ja esimese sõrme kesknnse
liikme ja nuki peale wastu talba; siis ei pease nua
ots kaugemalle libisema, kui ta just peust wäljas feifab. Mõned hoiawad pahema käega õhukese, tolli
laiuse pilpakese nua otsa kohtas ees, mis woorsu
nahka täkkimise eest kaitseb.
On tald nõnda ümberringi ära lõigatud, siis õerutakse serw liiwa paberiga siledaks, kus juures jällegi
selle eest tuleb hoolt kanda, et paber mitte pealmise
naha külge ei puutu. Nüid klopitakse ja nuhitakse
talla serwad hoolega igalt poolt ligi ja tõmmatakse
tikutamise jooned nua otsaga, pöialt wasta talla
serwa hoides, paraja kauguselle ette ja tikutamine
wõib algada.
Kõige pealt lüiakse tald ninast kolme tikuga kinni,
siis weetakse tald wõlwi alt pölw-rihmaga maha ja
koputatakse haamrega heaste ligi ning lüiakse keskpaika wälimise tiku joone peale kummagille poole körwa
2—3 tikku körwu sisse, et tald enam ülesse ei saa
tõusta. Labajala alla kui ka päka kohta pannakse
mõlemill? poole üks tikk; ka kand lüiakse mõne paraja
tikuga kinni, wikid tõmmatakse wälja ja lüiakse nende
haukude sisse tikud. Weel kord õerutakse talla serwad
silikaikaga üle et ta igal pool heaste ligi seisaks, et
ta ühest kohast haamrega kopatades teisest kohast ülesse
ei tõuseks ega liiguks, mis läbi, ifeäranes tõwa ja
tooraka talla juures tikud katki murduksiwad. Mõni
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kingsepp tikutab dopelt talla alumisega ühel hoobil.
See on koguni kõlwatu ja laidu wäärt wiis, sest etpikad tikud kahe talla wahe kohast juba lüijes kui ka
hiljem käijes katki murduwad ja tald hõlpsaste alt
ära tuleb. Alumine tald piab ikka ifeäranes tikutud
saama, ja nimelt nõnda, et pealmise talla tiku nad
alumise talla tiku ridade wahe kohta tulewad. Mõlemad tallad titutatagu ikka kahelt realt. Wõlwi alla
tuleb tolm rida, nimelt kaks rida mõlemile poole
äärde ja kolmas rida umbes pool tolli kumbagist ääre
riast sisse poole. Viõned titutawad tõik kolm rida
äärde, mis just kiita ei ole. sest et selle läbi pealmine nahk liiga tihedalt läbi saab torgitud, nõnda
et siin keskmise ria tulu wähemalt kahtlane on, nimelt
siis, kui pealmine nahk hea ning sitke ei ole. Aga
kuigi äärde kolm rida lüiakse, siiski pandagu neljas
rida l /i tolli äärast eemalle, varam on param, sest
just wõlwi alt on tikud kõige hõlpsamad lahti minema.
Kanna alt sangu tald parajate tikkudega ikka k a h e l t
rialt tikutatud. üks rida siin ei aita, e!)k seda mõned
küll teewad. Dopelt talla põhja alune serw tuleb tibedamalt litutada kui mujalt, sest et ta siit muidu
hõlbus on lahtiminema, olgu et saapa kullest pori
maha kaabitakse ehk et ta mõne asja taha kinni hakhab. Et seda hõlpsaste ei juhtuks, sellepärast lõigatakse pooltald siit ka porlwiltu ära. On tald ümberringi ära tikutatud, siis koputatakse serw haumrega
ühe tasa ligi ja mustatatse ära.
Nagu ütlesin, piaksiwad weesaapad ikka dopelt
taldadega ja woorsudcga olema, «aa neid tehtakse ka
wana moe järele ühekordse tallaga ja woorsuga.
Suisel ajal on niisugune saabas ka üsna kohane,
sest esiteks on ta kergem, ja teiseks laseb ühekordne
woorsu rohkem higi läbi aurata, mis terwisele tulus
on, sest et jalad sui palawaga palju rohkem higistawad, kui talwel. Ühekordse tallaga weesaapa kohta
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on wäga soowitaw, et sealt saadik, mis muidu dopelt
tald katab, õhudla'est talla nahast riba wõi „krants"
ümber äärte talla alla pantakfe, kus ta enne tikutamist harwalt weikeste tikkudega kinni lüiakse. Nõnda
saab talla serw paksem, niis pealmisele nahale kasuks
tuleb, teda maha puutumise eest kaitseb:
Talla allapanemise ja tikutamise kohta on üleüldse
weel mõndagi tähendata, mida järgmiselt kokku wõtame. 1) Tald, mida ühitamiseks alla passitakfe,
piab p a r a s t a h e olema, mitte üsna kuiw ega liig
märg. Kuiwa talla sees murduwad tikud sisse lüies,
sest et ta ühest kobast maha lüies, teisest paigast ülesse
tõuseb. Liig märg tald kuiwab hiljem koomalle, weab
tikud wiltu, mis käijcs, kus juures tald paindub, >
katki lähewad, nõnda et tald lahti tuleb, ehk kui ka mitte
just altüra ei lähe, siiski murdunud tikkude kohalt wett
ei lanna. Sarnane lugu on siis, kui liig märjalt alla
löödud tald pärast kokku kuiwades tikud pinfoli sceft
wälja käristab. On aga tald alla lüijes paras tahe,
siis ei kuiwa ta hiljem palju kokku ega weni märjaks
saades wälja, iga tilk seisab seal paigal, kuhu ta
löödi ja töö on tugew ja kindel. 2) Tikutamise näaskel olgu p o o l tiku w ä h e n d u s t tikust l ü h e m
ja P i s u t peenem, kui tikk ise, mis ü m m a r g u f e k s on lõigatud Niisugune naaskel teeb tiku
jauks paraja haugu, mille fees tikk kindlaste kinni
seisab. 3) Tikk ise olgu nõnda pikk, et ta rohkem
maad pinsolist läbi ei ulata, kui poole ehk terwe oma
wahenduse jau. Pecnem tikk piab kõwem kinni, kui
liig jäme, sest et tn pealmist nahka ja pinsoli nõnda
palju ära ei purusta, kui jäme tikk. 4) Dopelt talla
jauks wõetagu pisut jämedamad tikud, kui alumise
talla tarwis, aga nad ei tohi kaugemalle ulatada, kui
ainult alumise talla sisse; siis jäeb pinsol ja pealmine
nahk neist läbi tortimata ja seisab hiljem uus pooltald param kinni kui siis, kui pinsol ja pealmine kohe
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uuelt uelja ria tikkudega ära sai purustatud. 5) Tikud tulewad enne teutamist hoolsaste ära kuiwatada.
Niiske tikk ei lähe esiteks heaste sisse, ja teiseks kuiwab
ta hiljem peeneks, ja — kuna nahk ka kokku kuiwab
— hauk mis jäme niiske tikk lõi, jäeb suureks, tikk
on lahtine ja ei pia talda kinni. 6) On soowitaw,
et tiku haugud Wiini kliistrega üle saawad tõmmatud,
siis wiib tikk sisse lüies enesega pisut kliistert kaasa
ja kuiwab nahaga nagu liimitud kokku.
Kingsepp, kes neid juhatusi hoolega tähele paneb
ja nende järele teeb, wõib käsitsi nõndasama kõwaste
litutada, kui wabrikus seda kõigeparem masin teeb.
Masinaga tõutamine läheb tüll palju, palju rutem,
sest masin lõikab tiku walmis, pihtab haugu ja lööb
tiku sisse sellesama aja sees, kui käsitsi tikutaja tiku
peust näpu wahele wõtab. See masin oleks igale
kingisepale wäga soowitaw, kuid kahjuks on ta nõnda
kallis, et teda ainult wabrikutes, kus wähemalt 40—50
meest tõutawad, kasuga wõib tarwitada. Nimetasin teda ainult sellepärast, et ta ülepea olemas on,
mis mõnele kingsepale tänini teadmata oli. Seega
olen lõik ära ütelnud, mis teutamise kohta tähtjas
on, ehk olgu siis algajatele weel nõnda palju nimetatud, et teutamise haamer niisuguses winkies warre
otsas piab olema, et warre ots siis maha puutub,
kui haamre põhi lauaga loodis seisab, ja et tilku sisse
lüies käsi ainult randmest tohib liikuda. — Lähem
töö on nüid kanna põhja alust tasaseks teha.
Liistu põhi on kannast pool ümmargune. Sellepärast jäeb ka tald kanna alt niisuguseks. Ta Piab
aga l o o d i s t a s a olema, kui temast konsale kindel
alus piab saama. Kanna madalad serwad tehakse
seega kõrgemaks, et nõndanimetatud „ l i n t " wõi
„kranis" peale lüiaksc. Krants olgu heast talla nahast ja saagu, iseäranis otsad, hoolega kinni tikutatud. On alumine krants kinni, siis tuleb weel teine
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peäle lüia; wahe.st siis alles tõuseb kanna serw keskPaigaga ühe kõrguseks. Kanna serwa piab enne transi
pealepanemist nuaga ja rapsle wõi wiiliga õiete tasaseks tegema, et ka krants tasase põhja peale seisma
tuleb. Pials kanna põhi siiski weel keskelt pisut
kõrgem olema, siis lõigatagu ta sealt transiga tasa,
nõnda et ta serwast serwani täitsa loodis on. Ainult
niisuguse aluse peal wõib konts kindlaste seista, ilma
et ta wiltu läheks, ehk wett wahele wõtaks, mis tikud
ära määndaks. On kõik nõnda tehtud, nagu praegu
õpetasin, siis wõib konsa parajate suurte tikkudega
alla lüia. Ühe konsa sisse läheb läbi kaudu 12 tugewat tikku, millede jauks haugud nõnda tulewad lüia,
et tiku otsad mitte liistu serwa ära ei purusta, eht
koguni liistu ja kapi wahele wälja ei tule, kust neid
pärast raske on ära raspeldata, sest et nad wäga kapi
ligidal seisawad. On tikud, mis tulikuiwad piawad
olema, sisse löödud, siis tuleb konts suurema ja raskema haamriga õiete tugewaste igalt poolt tasa ja
ligi taguda ja pealmine plekk, mis juba enne mudeli
järele wälja sai lõigatud, raud tikkudega, kas ühelt
ehk kahelt rialt peale naelutada, kuid mitte liig tihedalt, sest et raud tikud siis, — iseäranis weel kui
plekk tutt) on, — hõlpsaste naha enese wahelt lõhki
täristawad. Konsa suured tikud teeb kingsepp kõigeparam ise, sest wabrikus walmistatud ci wõi iialge
pikkuse poolest iga konsa, ega jämeduse poolest iga
kingsepa nasklc kohased olla. Tikkudeks kõigeparem on
ikka wahtra puu, aga ka pihelgaga ja kasega wõib
läbi saada. Mis weel muidu konsa alla passimise
kohta tähtjas on, seda olen juba eespool ära ütelnud.
On lonts all ja plekk peale löödud, siis saab ta
ümberringi kõwera nuaga wälja hoolistatud wõi lõigatud ja lõpeks wiiliga ja liiwa paberiga siledaks
tehtud, talla sisemine serw terawa õige nuaga wälja,
lõigatud ja konts ära mustatud.
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Nüid tuleb saapa hShja puhastamine, mis küll
kellegi suur kunst ei ole, aga mida mõni kingsepp
siiski surmani ära ei õpi, kuna ometi ilusti ära puhastatud põhi saapa ilu ja headust märksalt ülendab.
Juba kohe siis, kui tald tikutatud ja ta serw mustatud tai, tulewad tiku otsad ära raspeldata, ehk mis
weel param, kareda Miiliga ära lükkata. Tiku ots
läheb sisse lüies pealt otsast ikka pisut lömaks, mõni
ka pealt naha sisse käsarassegi. Tahetakse neid nüid
ilusti tasaseks wiilida, siis piaks ka tüki maad nahka
ühes ära wiilima, mis mõni kingsepp ka teebgi. Aga
selle läbi läheb talla serw õhukeseks, mis wäga halw
on. Et selle eest hoida, tehtagu tiku rida kohe pärast
tikutamist käsnaga niiteks, ja sedamaid töusewad kõik
lämuk^, lossi wõi kõwerasse löödud tiku otsad sirgelt
pü?ti. Paari minuti pärast on nad jälle nõnda kuim d , et neid tasaseks wõib wiilida, ilma et
talla serwast rohkem nendega kaa-a läheks, kui
ainult pealmine pind, mis muidugi tarwis on
ära wiilida. Nüid nuhitagu talla mustad ferwad ja
wälimine konts, kust enne tõik puru harjaga ära tuleb pühkida, nõnda annetatud „nühkatsiga" hoolega
ära, nõnda et nad läikima halkamad. Ka konfapealmine plekk tuleb tasaseks wiilida. Talla alune kaabitagu nüid klaasi tükiga üleni puhtaks, õerutagu peene
liiwa paberiga ära, tehtagu weega- kuhu pisut soolahaput hulka on lisatud, pisut niiskeks ja nuhitagu
„silikaikaga" ühe tasa pruuniks. Lõpeks tömmatagu
talla alune piirituse lakiga, ehk weel param gummitraganti wedelikuga üle. Kes tahab, wõib wõlwi
aluse mustaks teha ja temale weikese õrna joonekese
ümber lõigata. Kõik muud wigurid ja märgid on,
nimelt meesterahwa weesaapa Põhja all, asjata edewus ja tühine aj aw iide. — Wäga kahjatseda on see,
et meie aegsed kingsepad titta serwi ja kortsa mitte
palawa rauaga ära ei põleta. Põletatud kand wõi
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konts ja talla serw seisab esiteks kaua ilus, teiseks on ta weekindel, mis ifeäranes konsa kohta wäga
tähtjas on. Sellepärast piaks konts ja talla serw
ikka palawa rauaga ära saama põletatud, mis järgmifel wiisil tuleb teha. Esiteks öerutakse ära mustatud ja läikima nühitud konsa ja talla serwa peale
wähä ja nuhitakse neid siis palawa rauaga tubliste.
Pärast öerutakse nad peale jäenud wahast puhta willase lupakaga puhtaks, nõnda et nad jälle läikima
hakkawad. Nõndasama tuleb l\ konsa plekiga teha.
„Nühkatsiga" ja palawa rauaga talla äärt mööda
lükates tuleb hoolega selle peale waadata, et kumbgi
neist pealmise naha ehk woorsu külge ei puutuks, mis
selle abraks teeks, nõnda et ta hiljem läbi röhkub,
nagu oleks ta nuaga lõigatud. Keset wõlwi alla lööb
löoeks kingsepp oma templi wõi nimetähed, kui temal sellekohane riist on muretsetud. Seega on saapa põhi walmis.
Nüid tulewad wikid, mis takka kannast läbi saitoad löödud, wälja tõmmata ja augud wahaga kinni
panna. Siis öerutakse kõik kapi õmblused wahaga
ära ja sulatatakse waba sellega õmbluse sisse, et neid
palawa rauaga üle lükatakse, tagumise sääre õmbluse
teras mustatakse ära, ja saabas on sinna maale walmis, ct liistud wälja wõib wõtta.
Tiku otsad tulewad nüid seest ära puhastada.
Riist millega seda tehtakse on iga ühele tuttaw. Teine
sarnane raspel, aga ümmargune, olgu kanna puhastamise tarwis, mida sellwiisil tarwitatakse, et ta wars
wasta jalga maas hoitakse, saabas õtsa tõmmatakse
ja nõnda seda ümmarguse raspli otsas öerutakse, et
kõik kanna tiku otsad siledalt ära raspeldatakse. Saapa
tege-nise ajal on säär muidugi ära nurtsutatud, mis
pärast ta lõpeks bloki peal sirgu aetakse ja silitakse,
ja paar uusi weesaapaid ongi walmis.
Nõnda, nagu praegu siin uute weefaabaste tegeulist kirjeldasin ja õpetasin, walmistatalse kõik meil
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pruugitawad weesaapad peaasjalikult. Ainult säärte
juures tuleb mitmeid muudatusi ette, mis aga suurema
tähtjuseta on, millepärast neist ainult mõne tähtsama
nimetame. Sagedaete tellitakse saapaid, mille sääred
takka wälja lõigatud ja kõwa woodrega on. Nende
tegemine on eespoolse kirjeldusega üts ja seesama,
ainult selle wähega, et kõwa wooder, milleks enamiste
paras pinsoli nahk wõetakse, allessiississepassitnkse,
tliisterdakse ja stepitakse, kui saabas juba mujalt walmis on. Ka pannakse siin kõrwad woodre külge, ja
stepitakse wooder alt ainult neljast kohast, eest, takka
ja mõlemilt poolt kõrwalt '/,— a /* tolli pikuselt kinni.
Viis tarwis niisuguse säärega saabast soowitakse, on
aru saamata asi; kas sellepärast, et see wana põline
Ungaria rahwa mood on, wõi sellepärast, et saapa
paar rublat poolteist kallim oleks wõi lõpeks fellepärast, et säär pealt nõnda saaks ära lõigatud, et temale uusi pöidi naljalt õtsa teha ei sünni, seda ei
hakka mina järele uurima, kuid tunnistan ainult seda,
et selle sääre-nioe ilu ja tulu ühewõrra kahtlased on.
Latt-naha stulpidega weesaapad on ilu asjad, kuid
soowida on ainult seda, et stulpid niisugused tehtakse,
et nad pealt ära käiwad, ja saabast ka ilma stulpideta wõib kanda. On stulp kinnine, siis rahlub õrn
latknaht peagi ära ja saabas on seda inetum, mida
ilusam ta esite oli. On aga stulpid nõnda tehtud,
et neid pealt ära saab wõtta, siis wõib saabast igapäew ilma nendeta kanda, ja stulpid Ütsi pühapäiwiti
wõi siis, kui just soowitakse, peale panna. Riisugused stulpid igawad mitu paari saapaid ära, kuna kinnised juba mõne nädala pärast narmendawad. Peält,
ära käidawalc stulpile pannakse kummagille poole kõrwale wõi ka ette ja taha umbes kolme tolline rihm
fiftfe poole külgi, mis stulpile kas poolest nahast külge
õmmeldakse eht siidiga läbi stepitakse. Nimetatud rihmad käiwad üle saapa sääre serwa sisse poole sääre
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külge nööbiga kinni. Rihmade otsadele on haugu
rauaga ümmargune hauk sisse löödud ja rihm ise
peält poolt hauku Pisu lõhki lõigatud, nõnda et teda
hõlbus on nööbi külge panna, mis sisse poole paraja kanguse peale sääre külge on õmmeldud.
Kolmandamaks säärsaapa sordiks nimetame karwasaapaid, mis talisel ajal nimelt sõidu peal wäga soowitawad on. Nende tegemise kohta on ainult seda
ütelda, et nad enamiste ühe liistu peäl, laia ninadega, laia madala konfaga ja iga pidi nõnda palju
üle mõedu suured saawad tehtud, et karwa wargil
nende sees ruumi küllalt on. Karwa saabas ei ole
mitte käimise jala wari, sellepärast wõib teda ühe
liistu peal teha. Pea asi on, et ta suur ja lahe on.
Niisugused karwa saapad, millele karwa wärk kohe
tegemise ajal sisse kinni ehitatakse, ei ole palju wäärt,
sest pika peale paadub karw saapa sees ära, läheb
niiskeks ning haisema ja ei anna sooja. Sellepärast
on järgmisel wiisil tehtud karwa saapad kõige soowitawmnad. Saapad tehtakse tarwilises suuruses nagu
muudki weesaapad walmis, ainult selle wähega, et
neile dopel woorsu, ja kes soowib, ka sääre wooder
panemata jäeb ja nad ühe liistu peäl tehtakse. Karwa
nahast tehtakse siis sukk, mille säär nõnda pikk on, et
tolli 4—6 üle saapa sääre wälja poole kahekorra annab pöörda, mis saapale ilusa karuse ääre teeb.
Karwast sukka tarwitatakse nagu muudgi sukka. Ta
tõmmatakse willase suka peale jalga, siis saabas õtsa
ja kääritakse pealt üle saapa sääre karwaseks ääreks
maha. On karwafukk niiskeks läinud, siis wõetakse
ta saapa seest wälja ja kuiwatatakse ära. Niisugune
karwa saabas seisab taliseks sõitudeks kümmekond aasrat, kuna teised, mille seest karwa wärki wõimalik ei
ole wälja wõtta, paari talwega otsas on. Inimejed,
kellel jooksja haigus on, piaksiwad taliste sõitude jauks
ikka karwa saapad pidama.
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Säarsaabaste sekka tuleb ka wilssaabas arwata,
aga et teda praegu enam nõnda heaste kui sugugi
ei kanta, sellepärast lähme temast waikides mööda.
Sellega oleme siis küll köit tähtjamad meeöterahwa
süürsaapad üra nimetanud, mis meil praegu pruugil,
ja lnilledega meie kingseppadel tegemist on, ning wõime
edasi minna.
Suiseks ja kergemateks jalanõuudcks kannawad
meil meesterahwas kamassisid ja kingu.
Kamassid on wäga soowitawad jalawarjud.
Nende pealmised on igal pool poodides walmis saada,
ega ei maksa kingsepal neid ise walmistada. Kamassi pealmised on tahte suurt seltsi: õiget soodu ja
ümberpöörtud nahast, mis oma kokkuseadmise järele
jälle kahte osasse langemad: mitmest tükist kokku pantud õmblustega ja ühest tükist lõigatud, ilma õmbluseta wõi õigem ütelda ühe õmblusega pealmised.
Ümberpöörtud nahast pealmised on ikka paramad ja
ilusamad, olgu nad kas õmblustega ehk ühest tükist,
aga sellepärast ka kallimad. Maarahwa jauks on
ühest tükist lõigatud pahumpidi nahast kamassi pealmised kõige soowitawamad, sest et neil palju õniblusi
ei ole, mis hõlpsuste lahti lähemad. Õmblustega
kamassisid arwab küll mõnigi ilusamaks, millega ta
aga eksib, sest ilma õmbluseta kamassid lafewad jala
ilu palju felgemine wälja paista, kui keegi muu
jalawari.
Kamassi tegemise juures tulewad kõik needsamad
üksikud tööd ette, mis weesaapa põhja tegemise juures läbi rääkisime, kuid kapi saab woodre peale pantud, pealt ülcääre niidiga kinni õmmeldud ja pinsolr
pealmist täite- tarwitatakse pigi asemel kliistert.
Tallad pantatfe kas ühe ehk kahe kordsed. Ühekordse
talla kohta on soowitaw, et temale künni wõlwi aluseni nõndasama nagu weefaapalegi krants ümber
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äärte alla tikutatakse. Et kamassi kapid läbi steppimata jäewad, sellepärast piab neid ikka köigeparamast
talla nahast wõetama, muidu lähewad nemad wäga
hõlpsaste wiltu, sest et neil õmblused puuduwad,
mis weesaapa kapile suure osa tema tugewusest annawad.
Terwisele kaunis mõnus, kui mitte just kõige tulufam suwwe jalakate on king, mille kohta ainult
seda on soowida, et teda iga mees kannaks. Nimelt
palawal aj.il ei olegi teist nõnda head jala warju,
kui heaste passiw paraja tonsaga ting. Kinga pealmisi, mis walmis õmmeldud, on igast poest saada.
Ainult sell kingsepal maksab neid ise teha, kellel ömbluse masin omal ehk naabruses käepärast on. Walmis kinga pealmisi wõib wäga mitmet moodi saada
ja ka mitüiesugusest nahast, ja seda mööda wõib ka
wäga mitme moelisi tingu walmistada. Aga olgu
king missuguse moe järele tahes tehtud, kapid pannakse temale ikka nõndasania sisse, nagu kamassidel.
Peaasi on siin, et kapid heast talla nahast wõetakse
ja õieti pikad, sest muidu läheb king hõlpsaste wiltu.
Kõrged ei tohi kapid olla, sest et nad siis jala nukkisid õeruwad. Kinga kapi tugewus olgu tema naha
headuses ja pikkuses, mitte kõrguses. Suureks süiks
antakse kingale seda, et kand tema sees ülesse annab
käia ja seega palju sukki õerub. Selle wastu ei ole
muud abi, kui et kinga pealmised eest kaunis kõrged
tehtakse, nõnda, et nad kuni ülesse liikmeni ulatawad, ja et kand iialgi liig lai ega lahtine ei tohi
olla. Päka ja warwaste jauks olgu lahke ruum.
Üksikuid kinga moodisid siin läbi wõtta, oleks asjata,
sest selleks läheks piltisid ja joonistatud mudelid tarwis, mis mitte wõimalik ei ole kaasa anda. Ainult
nõnda palju wõin tähcndata, et kõiksugu tarwilisi
mudelid kaunis odawalt siit ja sealt osta ja tellida
wõib. Näituseks, Z. A. Schneidera käest Peterburgist. Tema adress on- „r. A. Mn6iiZ.op^, Texira-
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Mitmel pool kannawad töölised pastalde fees
nahk futti, mida nad kingsepa kätte õmmelda toowad. Tähendatud nahksukad on töölistele, nimelt
kewadel ja sügisel külma wee ja porise ajaga üsna
soowitaw jala wari. sest et nad jalga kaunis heaste
külma ja niiskuse wõi õigem ütelda märja eest kaitsewad, kergemad ja — mis töölisele wäga tähtjas, —
odawamad on kui saapad, ja seal juures wähemalt
nõndasama kaua ehk weel kauem seisawad. Neid teeb
iga kingsepp ise moodi. Kõige param on küll järgmine wiis. — Wana ^aa\>a sääre otsa õmmeldakse
otse nõnda wälja lõigatud uus woorsu, nagu seda
kollaste Wene saabaste wõi lässnade juures näeme.
Siin tõmmatakse sukk, nõndasama pahumpidi, kui ta
woorsu õmblemisel oli, liistu peale. Tald lõigatakse
pinsoli mudeli järele heast paksust juhtist. Woorsu
äär lõigatakse liistu serwani ära, nõnda et ta aga
ainult ninast ja kummagilt poolt päka kohalt ühe
wikiga kinni jäeb. Tald pannakse pahumpidi liistu
põhja peale ja õmmeldakse terasega ümber ringi
woorsu serwaga kokku, nimelt poolsõlmes, et õmblus
wett kannaks. Õmblus tuleb hoolega maha nühkida,
et ta ei õeruks. Nüid wõetakse liist wälja ja pööretakse sukk õiget soodu ümber. Kanda tulewad pärajad rihmad panna, mille üks ots kanna Põhja, teine
ots taha sääre külgi tugewaste kinni õmmeldakse.
Ilma nende rihmadeta on märga sukka wäga wisa
jalast ära tõmmata. Mõned õmblewad talla liistu
peal nõnda alla, et õmblus wäljapoola jäeb, sest et
see wähem õeruda, mis ka õige wõib olla.
Lõpeks nimetan meesterahwa saapa töödest weel
põitamift, mida wäga sagedaste ette tuleb. Hea
säärte otsa wõib wäga heaste kaks korda uued pöiad
teha. Woorsusid, mis wana säärtele uuteks pöida-
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dets pannakse, on nüid igast poest saada; enne pidi
kingsepp nad ikla ise koolutama. Koolutatud woorsu
juurde lõikamine on hõlbus, ja ainus töö, mis pöitamife juures uue saapa tegemisest lahku läheb, on
uue woorsu otsa õmblemine. Kõik muu- töö on seesama, nagu uue weesaapa juures. Woorsu otsa
õmblemine nõuuad suurt hoolt; see õmblus piab wee
kindel ja tugew olema, sest kui ta lahti läheb, on
saabas raiskus; teda ei saa kuidagi wiisi heaste ära
parandata. Woorsut ei saa muidu õmmeldud, kui
puu peal ptzlw-rihma all. Pealmine wõi eest õmblus
tehtakse nõnda, et woorsu seest kõwera naasklega nii
wiisi hauk läbi torgatakse, et naaskel mitte põiki nahast läbi ei lähe, waid poolest nahast üsna
wälimifest serwast wälja tuleb, aga nõnda, et
walimine woorsu pind terweks ja puutumata jäeb.
Sääre serwast läheb naaskel risti läbi. Nõnda weab
traat woorsu serwa poolest nahast wälimise sääre
serwa wastu, mis ennast sisse poole ümber käänab.
On woorsu palju õhum kui säär, siis wõib ka ümberpöörtud teha, see on: sääre poolest ja woorsu terwest nahast läbi pista. Mõlemad kõrwast õmblused
tehtakse terasega, nimelt poolsõlmes, nagu eestpoolt
külgki poolsõlmes tuleb õmmelda, sest et see õmblus,
nagu juba enne seletasin, kõige weekindlam on. Pöitada wõib kas ühe ehk kahekordse wõi dopelt woorsuga,
ja onsiitsaadikkõik töö seesama, mis uue weesaapa juures.
Wanemal ojal pditati wäga sagedaste nõnda
nimetatud lropp'woorsudega (Saksa sõnast „Kropf,"
mis „sõtt" tähendab. Kropp- ehk sõttwoorfu lõikamine nõuuad wäga palju harjutamist. Wähemalt
mõne paari saapaid rikub iga kingsepp ära. enne kui
ta selle kunsti kätte saab. Wanemal ajal oli kroppwoorsu tarwiline asi, ning kingsepp oli sunnitud ennast temaga waewama. Wana aja kingsepp pidi nii
heaste terwed sääred, kui ka woorsud ise koolutama.
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a§a et paks tugew nahk on wäga wisa ja raske kä»
sitsi ilusti ära koolutada. Sellepärast wõeti selleks
enamiste nõrgem ja õhem nahk. Aga ka tugewaid
woorsusid läks tarwis, mis wäga rasked oliwad
koolutada, seal aitas siis kropp-woorfu wälja, sest
tema juures polnud muud koolutada, kui keskmine
kitsas nipp, mis enamiste nööriga laua serwal tehtud oli. Mele ajal on ka kõige paksemaid ja tugewamaid masinaga koolutatud woorsusid igalt poolt
saada, ning kropp-woorsul ei ole enam mingit tähtjust; ta on weel ainult moe asi. Soowitada ei ole
teda kcllegille, sest esiteks wõib kõige weiksem wiga
juurde lõikamisel terwe saapa ära rikkuda, teiseks on
ta wäga tülikas õmmelda, ja kolmandaks ei seisa
kropp-woorsu nõnda kaua, kui koolutatud woorsu,
sest et tema õmblus, olgu ta kui kõwaste tahes tehtud ikka hõlpsaste lahti läheb, mill puhul saabas
nõnda heaste kui täitsa raiskus on, sest et seda ömblust mitte kuidagi, wähemalt mitte weetindlalt, parandatud ei saa. Tugewat ja kindlat weesaabast,
mis kaua piab seisma ning kuiwale ja märjale wastu
panema, ärgu tehtagu iialgi kropp-woorfuga. Kroppwoorsu olgu ainult kergete suwe weesaabaste juures
ilu-asjaks tarwitada. — Nagu ütlesin on kroppwoorsu lõikamine suur kunst, mida ainult kauase
harjutamise ja hea mudelite waral wõib ära õppida.
Et eelseicwal raamatul mitte wõimalik ei ole mudelite jooneswsi ja pilta kaasa anda, sellepärast ei maksa
siin palja kirjelduse waral kropp-woorsu juurde lõikamise kohta õpetust ega juhatust anda, mis asjata
waew oleks, sest et palja sõna waral sellest ometi
keegi aru ei saaks. Mina ei wõi selle kohta siin
muud nõuu anda, kui seda: iga kingsepp, kes kroppwoorsudega õnne tahab katsuda, muretsegu omale
selleks head mudelid, ehk õppigu asja teise käest, kes
seda mõistab. Ei ole temal üht ega teist wõimalik.
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siis teeb ta kõige targemine, kui ta ennast omast peast
asjaga sugugi waewama ei hakka, sest ainult latfztz
waral niisugust tuluta asja ära õppida, läheks liig kalliks.
Sellega oleme nüid kõik kingsepale tähtjad meesterahwa tööd läbi wötnud, nagu see raamatu plaani
järele pidi olema ja wõime sammu edasi astuda.
8. Naisterahva saapad.
Naisterahwa saapad oliwad wana aja kingsepale
tundmata asjad, sest siis ei kannud naisterühmas
muud, kui ainult lingu. Neid tehti wäga mitmesuguseid, nagu tänagi meel, aga oliwad nad ka mis
moe järele tahes tehtud, siiski oliwad nad ikka paljalt kingad. Saapaid hakati naisterahwale alles
uuemal ajal tegema, ja feega awanes kingsepale üsna
uus tööpõld, nõnda et nimelt sest saadik, kui õmbluse
masin platsi astus, naisterahwa saapa töö weel
mitmekesisem on, kui meesterahwa oma. Ei ole sugugi wõimalik, kõiki neid saapa ja kinga moodisid
ülesse lugeda, mille järele nüid masina abil naisterahwa saapaid walmistatakse. Meie jäeme oma raamatu plaanile sellega truuks, et ainult llüsugustest
naisterahwa saabastest räägime, mis nimelt meie
kingseppadel, kui haritud keskseisuse kingseppadele tähtjas on. Kõik, mis ainnlt uhkuse ja edemuse asjad
on, jätame meelega körwale, sest et need meile ei kõlba.
Kõik, mis meie eespool liistude, töö headuse,
möedu wõtmife kohta jne. ütlesime, maksab nõndasama meeste-, kui ka naisterahwa saapa töö ja tegemise kohta, kuid nõnda palju wõib üleüldselt juurde
lisada, et — tuna meesterahwa faapa juures tugewus pea asi on — naisterahwa saapa juures rohkem
wälimise ilu peale tuleb waadata. Et ka naisterahwa saabas heaste jala järele tuleb teha, nõnda
et ta ei pigista ega õeru, on iseenesest mõista, kuid
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selle poolest on kingsepp siin palju enam kimpus, kui
meesterahwa juures. Ülepea on naisterahwas juba
oma esiemalt Eewalt hea portsjoni edewust parandanud, eht sellega küll mitte üteldud ei pia olema, et
meesterahwas sellest ebavoorusest täitsa waba oleks,
— ja edewus on ülepea kõik moed, wähemalt kõik
e d e w a d ja p ö ö r a s e d , l o o d u s e w a s t a l i s e d
moed ilmale sünnitanud. Naisterahwal p i a b kõik
moe järele olema, olgu ka mood ise ndnda narr ja
loomuwastaline tui iial wõimalik. Üks niisugustest
pöörastest loomu wastalistest moodidest on see, et
palju naisterahwaid oma saapad ja kingad ühe liistu
peal ja hirmsa kõrgete konsadega lasewad teha. Teine
paha wiis on fee, et nimelt noored naisterahwad
wõimalikult weikesid saapaid teüiwad, kuna nad wanemaks saades neile jälle laiad ja küllalt lahtised ei ole.
Piaks ometi kord see aeg tulema, et iga naisterahwas ära tunneks, et nii tõeste, tui temal üks param, teine pahem jalg on. nõndasama ta parama ja
pahema jala saabas piab olema, nagu ta ka üht
parama, teist pahema käe kinnast kannab! Siis jäeks
mõnegi noore neiu jalg terweks ja puufk nikastamata, ja kingsepp wõiks neile alati head saapad teha,
mis ei pigista ega ei õeru. Ühe jala liistu peal on
fee wõimata.
Kuna enne kõik naisterahwa kingad õmmeldud
tallaga tehti, saawad nad nüid enamiste tikutatud.
Ainult pehmed tubased wõi nõnda nimetatud „homwilu kingad" tehtakse weel õmmeldud tallaga. Ka
naisterahwa kinga pealmised on meie päiwil mitme
moe järele walmis õmmeldud kui wabriku produkt
poest saada. Ainult sell kingsepal maksab neid ise
teha, kellel õmbluse masin on, sest käsitsi stepitud ei
saa nad iialgi nõnda ilusad, kui masina töö on.
Tikutud naisterahwa kinga tegemise juures tuleb kõik
-seesama töö ette, mis muugi kinga wõi saapa juures.
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sest walmis õmmeldud pealmistega ei jäe kingsepal
muud teha, kui põhjad ja konts. Nahast kinga konts
olgu p o o l t õ r g e , sest et seda kinga otse saapa
asemel käimiseks tarwitatakse, milleks ta ka nimelt
fui ajal kõige sündsam jalawari on.
Riidest kingade jauks tuuakse kingsepale enamiste
walmis tikitud pealmised kätte, mis aga sagedaste
tas liig suured ehk weikesed on. Soowida oleks, et
igaüks, kes olgu kas enesele ehk teisele kingituseks,
kinga pealseid tahab tikkida, omale kingsepa paraja
mudeli laseb lõigata. Riidest king on ikka tubane
jala nõuu. Sellepärast on tema juures peaasi see,
et ta heaste lahe oleks, et ta põrmugi ei õeru ega
pigista. Konts tehtakfe ikka madal, ja laiem, lul
nahk kinga juures.
Wäga laialt tuntud ja kantud naisterahwa jala
nõuu on nõndanimetatud „poolsaal<as", olgu nööridega wõi ka nööpidega. Poolsaapa säär lõigatagu
ikka nõnda, et ta heaste ümber jala liikme ja sääre
seisab. Woodreks wöetakfe enamiste linane riie.
Soojaks woodreks on paks punane stanell wäga soowitaw; nimelt stis, kui ta linase woodre peale pannakse. Sagedaste juhtub seda, et nööridega poolsaapa silmad wõi aasad wälja tulewad ja nöör siis
haugu läbi tõmbab. Et seda ei sünniks, on haukude
kohta fäärc ferwa sisse, pealmise naha ja woodre
wahele, peenikene wiiuli keel panna, nimelt odaw
soolikast keel, mis nõnda sitke on, et saapa nöörile
wasta paneb.
Uuemal ajal kannawad naisterahwas iseäranes
hea meelega kamassisid, mille pealmisi igast poest saada
wõib. Naisterahwa kamassid tehtakfe otse nõndasama, nagu meesterahwa omad, ainult selle wahega,
et konsad kitsamad ja Pisut kõrgemad saawad, kui
meesterahwa kamassidel, mis praeguse moe järele
üsna laiad ja madalad tehtakfe, maarahwa jauks,

92
kes kalossisid wõi ülikingi ei kanna, liig madalad.
Maarahwa jauks on poolkõrae laiapoolne konts ülepea kõige sündsam, olgu ta missuguse saapa wõi
kinga all tahes. Et liig kõrge konts ei kõlba, olen
juba eespool nüitanud, siin tähendan juurde, et ka
liig madal konts nimelt maarahwale soowitaw ei ole,
sellepärast, et ta saapa pealmist nahka maha puutuniast ei kaitse. Pealegi korjab liig madala kontsaga
saabas alati rohkem pori ja soppa külge; kui paraja
poolkõrge kontsaga saabas.
Meie kingsepad teewad läbikaudu wäga head naisterahwa saapad ja kingad, aga kahe asja poolest wõib
nende üle nimelt kingade juures õigusega nuriseda,
see on: nööridega kinga pealmise weere ja woodre
puhtuse poolest. Kinga woodreks wõetakse enamiste
walge linane riie, mis juurde lõigates külge kliisterdakfe. See oleks nüid muidu wäga hea ja õige,
kui ta mitte nöörihaukudest saadik kuni ümber kanna
tasaseks lõigatud serwa seest wälja ei paistaks, mis
ääre inetumaks teeb. See äär ehk weer, wõi serw
piab ühel wõi teisel wiisil nägusam tehtama, mis
mitmel moel wõib sündida. Üts wiis oleks fee, et
pealmise naha serw üle woodresi>sepoole saab pöörtud ja kinga wõi poolsaapa serw nõnda ilusti ära
kanditakse. Teine weel soowitawam wiis, nimelt
paksu pealmiste juures, mille serw halw on ümberpöörda, oleks järgmine. Ümber kanna ja nööbi-haukude lõigutagu äär küll tasa, aga riide asemel wõetagu kas kollane lamba nahk ehk punane safsian tagumise poolele woodreks; esimese poole wooder wõib
ka siin riie olla. Ühest ehk teisest nahast woodre serw
pöörtagu pealmise naha wahele kahe korra, nimelt
nõnda, et ta nööbi haukude kohal pealmise serwaga
tasa, takka poolt ümberringi sellest aga weidi ü l e seisob. Niisugune äär on wäga ilus ja annab kingale
wõi poolsaapale üsna teise näu.
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Teine asi, mille üle õigusega wõib nuriseda, ja
niis paranemist nõuuab, on see, et wooder tegemise
Juures sagedaste ä r a saab m ä ä r i t u d , iseäranes
walge riie, nünda et päris häda on niisugust määrdunud kinga wõi poolsaabast puhta walge suka õtsa
jalga tõmmata. Tõsi on küll, et walget riide-woo«
dert raske on puhas hoida, sest et kliister temast juba
läbi lõõb ja tema näutumaks teeb, mille wasta midagit ei wõi parata, aga siiski on ikka weel muid
abinõuusid olemas, mis tõeste aitawad, kui neid aga
tarwitatakse. Nagu ütlesin, riide asemelle wõetagu
tagumise poole jauks nahk wooder, mida kliister ei
riku, ja mis ikka puhtaks jäeb, kui aga liist puhas
on ehk talle puhas paber ümber pannakse. Ehk kui
seda ei tehta, siis olgugi ka riie woodreks, aga siis
pantagu, wähemalt ümber äärtegi, sealt saadik, kust
wooder wälja paistab, ilus õhuke ühe eht mitme
wärwiline, wõi ka puhas peenikene walge riie määrdunild woodrile peale, mis peene niidi ja nõelaga
jämeda woodre külge kinni tuleb pista. Tehtagu
kuidas tahes, aga iialgi ärgu antagu tellijale, kui
see weel koguni mõni puhtuse armastaja noorik wõi
neiu juhtub olema, nõndafugust määrdinud woodrega
kinga wõi saabast kätte, nagu seda paraku sagedaste
tehtakse, et aina häda on näha, ja raske aru saada,
kumb oma ilutundmise ja puhtuse armastuse kohta
wiletsama tunnistuse annab, kas kingsepp, kes niisuniisugune määr-iuuri oma tööga on, wõi naisterahwas, kes sarnase määritud ja mälkcrdatud kinga wõi
saapa wastu wõtab ning sellega rahul on. Mida
ilusamast, peenemast ja paremast materjalist king wõi
saabas on, mida ilusam ta muidu tehtud, seda näutum on ta määrdunud woodrega ja narmendama serwäga. Selle poolest piab lugu paranema! Olgu

sellest!

Wäga soowitaw, — nimelt talu perenaistele ja
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muudele, kellel kas talwe lumega ehk sügiseti ja kewadeti poriga alati wäljas tegemist ja tallitamist on,
— on päris säärfaapad. Need tehtakse otse nõndasama, nagu meesterahwa weesaapadgi, ainult selle
wähega, et sääred lühemad ja ilma mingi woodrita
ehk ainult riide woodrega tehtakse, et nad heaste
kerged oleksiwad, mispärast ka dopelwoorsu ja dopelt
tald panemata jäetakse. Keegi taluperenaine ei piaks
ilma niisuguse saapata olema, sest — nagu juba
ütlesime — paramat jala warju ei wõi temale talli»
tamise juurde, nimelt sügisel, kewadel ja talwe ajal,
enam sugugi soowitada. Ka ei lähe niisugused saapad sugugi mitte kalliks, wähemalt mitte põrmugi
kallimaks kui pastlad, sest nende säärteks kõlbawad
wäga heaste need, mis meesterahwale põitamifeks
lühikeseks on jäenud. Et kord siin kohtas pastalt
nimetasin, siis olgu weel mõni sõna tema kohta
tähendatud.
Aasta paari eest oli kord ühes Eestikeelses ajalehtes, kui õiete mäletan wist „Postimehes" pastlast
kõne, milles pastla kandmine koguni ära laideti, nimelt toorest parkimata nahast pastla kandmine. Mina
ei ole mitte selle poolt. Laidetagu pastalt kui palju
tahes, temal on siiski ka omad headused, mida keegi
ei wõi salata. Nimelt talu wälise, wõi nagu mõnes
kohtas üteldakse — „suure" töö juures on Eesti
pastal tarwiline ja soowitaw jalakate, juba sellegi
pärast, et ta kergem on, kui keegi teine jalawari,
olgu hinna poolest lugu kuidas tahes. Aga suutumaks kõlbmata on parkimata nahast pastal igale
t a l u p e r e n a i s e l e ja k o o l i l a p s e l e .
Mis
wiimastesfe puutub, siis on asjast juba mujalgi
räägitud.
Uuemal ajal on meie talu majad mitmel pool
üsna kenad ja ruumikad, sagedaste ka puhtad, eht
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puhtuse kohta lüll paljugi weel soowida jäeb.
Aga ühe köigetarwilituma asja poolest on just
weel muidu kõige ruumikamate ja puhtamate majade
juures wilets lugu, see on õhu- p u h t u s e
Poolest. Astu sisse, muidu kõik ilus ja kordas, aga h a l b õhk, nimelt talwel, kewadel
ja sügisel. Mis selle kurwale olekule kõik põhjuseks
wõib olla, ei ole siin paikas paras arutada, aga ma
ei arwa mitte eksiwat, kui ütlen, et suur osa süidi
selle asja poolest õtse teel p a r k i m a t a p a s t l a
peäle langeb! Märja porise wõi ka lumise ajaga saab
pastel wäljas käijes ikka märjaks ja hakkab tuas sooja
käes kurjuste haisema, mis õhu ära rikub. Kellel
aga oleks tähendatud aegadel rohkem wäljas käimist
ja talitamist, kui just talu perenaisel? J a kes puutub tuas ka kõige puhtamatesse ruumidesse kõige enam,
tui jällegi perenaine! Sellepärast: nimelt taluperenaisele ei kõlba parkimata pastal iialgi jalawarjuks,
liiategi weel sügisel, talwel ja kewadel. Suisel kuiwal ajal wõib pargitud nahast pastlaid wäga heaste
kanda; nad on kerged ei haise ega õeni. Iga päris
peremees, kes omale päristalu ja korralise maja on
jõuudnud saada, piaks seda oma kohta alatuks häbi
asjaks pidama, kui ta oma perenaise sügise porise
ajaga haisewate pastaldega laseb ümber loperdata!
Korraliku talu perenaise talituse jala-wari olgu sugisel, talwel ja kewadel paras kerge säärsaabas, ja tuas
nahast wõi riidest ting! See ei käi kellegil üle jõuu,
nõndasama, kui seegi mitte, tui igal maja elanikul
tulusaks jalawarjuks paar kingu oleks. Parkimata
pastalt wõib wäljas töö juures kasuga tarwitada,
aga tubaseks jalakatteks ei kõlba ta mitte! Jätku iga
mõistlik mees aastas mõni pudel „b a i rist", ja iga
noorik mõni „t a n u r a b a l", iga neiu mõni „s i i d i
r ä t i k u l i p a k a s " ostmata, millega tühist uhkust ja
edewust taga aetakse, ning nad kõik wõiwad tubaseks
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jalawarjuks kingi kanda, mis kõigiti terwisele tulus
on ja kellegi kukkurt liialt ei kurna.

Eelpool nimetasin kord korgi kiilusid wõi torgi
tukka, mis siis saapale sisse tulewad panna, kui kellegil üts jalg teisest lühem juhtub olema. Wanad
kingsepad teadwad tõendata, et seda wiga naisteraha
juures sagedam ette tuleb, kui meesterahwa juures.
Sellepärast annan seda peatükki lõpetades siin õpetuse,
mill wiisil nimetatud korgi kiilud saapa sisse tulewad
panna. Korgi tükk lõigatakse, nõnda paks kui
tarwis, liistu järele wälja, tehtakse jala kanna
jauks pisut õõneks, lõigatakse wõlwi alla ulatawast
otjast libamisi õhukeseks ja pannakse talle linane
riie ümber. Nüid seatakse korgi kiil lietu peale paigale
ja lüiatse pinsol harilikul wiisil kinni, nõnda et kork
pinsoli alla jäeb. Traageldamise ajal pistetakse pinsol
torgi kohalt läbi ja õmmeldakse nõnda riietpidi, mis
korgi ümber on, pinsoli külge kinni. Et niisuguse
saapa pealmine tarwilik osa suurem saab juurde lõigatud ja kapi kõrgem tehtud, on iseenesest mõista.
Enne juurde lõikamist on kork tarwis liistu peale
walmis seadida ja siis liistu pealt pealmise juurde
lõikamiseks tarwiline möet wõtta. Muidugi teada,
saab teine saabas jala mõedu järele tehtud. Nõndawiisi wõib korgi abil iga immest, kes seda soowib,
ta mõlemast jalast pisut pitkemaks teha, kui ta muidu
loodud on. Ka wõib igale saapale, nimilt meesterahwa weesaapale sellwiisil üleni õhudlased korgi
tallad sisse panna, mis jala sooja ja kuiwa hoiawad.
Nimetatud korgi taldu on igast suuremast kauplusest
saada ehk tellida.
Sellega lõpetan selle, mis naisterahwa saapa töö
kohta üleüldse ütelda oli. Üksikutest naisterahwa
saapa ja kinga moodidest ja nende järele tegemisest
ei maksa pikemalt rääkida, sest et selleks tarwilised
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pildid ja mudelid puuduwad, mida kahjuks wöimalik
ei ole kaasa anda.

D. gaSte \aapab. .
Õiguse pärast oleksin laste saabastest kõige enne
pidanud rääkima, aga et meie kingseppadel just nendega
köigewähem tegemist on, sest et neid wähe teha lastakse, sellepärast jätsin nad kõige wiimasteks.
Inimese jalg, wõi õigem jala pöid, on 28-sast
üksikust luust wõi kondist kokku pantud. I g a üks
teab, kui suurukene lapse jalg on, kes alles käima
õpib. Kui õrnad ei pia need 26 luud olema, mis
nii weikese jala sees koos on! Sellepärast piab ka
esimene jalawari, mida laps käima hakates tarwitab,
niisugune olema, mis põrmugi ei pigista. Ta piab
igalt poolt pehme ja järele painduw olema, et ta
õrnu kondikest kuidagi nende loodud kohalt ära ei tungi
ega lükka. Kes kord weikese lapse ja täiskaswanud inimese jalga tähelepannes on waatlenud ja wõrrelnud,
leiab sedamaid, kui suur wahe nende mõlemate wahel
on. Wõtame näituseks ainult warwad. Weikese laste
warwad feifawad ilusaste üksteise kõrwal rias, kuna
täiskaswanud inimese juures sagedaste puseriti üksteise peal ja all feifawad, käimist takistawad, endale
wastamisi konnasilmad külge rõhuwad j . n. e. Kust
fee tuleb, et jalg, mis sündides trewe oli, — ja sündides on wäga arwa wigast jalga leida, — hiljem
täiskaswanud inimese juures sarnase loomuwastalise
kuju ja näu on saanud? Kostus: fee tuleb ainult
sellest, et jalg juba noorel põlwel, kui ta alles õrn
l ^ngfepa kunst).

4
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ja kondid weel pehme rõnls-Iuu oliwad, kõlbmata
jalanöuudega ära sai rikutud! Sellepärast ei ole mitte
ükskõik, mis lapsele jalga topitakse; ei sugugi mitte,
sest juba esimese paari jalanöuudega wõib lapse jalg
eluajaks ära rikutud saada.
Meie rahwal on enamiste pruugiks, et lapsele,
kes käima hakkab, mõnest kasuka naha tükist pastlad
tehtakse, sest need olla heaste pehmed. Õige, pehmed
nad on, aga kiita ei wõi neid sellepärast weel mitte.
Esiteks ei seisa nad heaste jalgas ja teiseks on paelad tülikad. Tõmmad sa nad kõwaste kinni, siis nööriwad
nad jala sisse, jätad nad lahtiseks, siis ei seisa pastal
otsas, waid on warsi jala alt ära, paelad öeruwad
jälle, laps komistab kergeste, jalg wältub ja wõib
mitmel wiisil hõlpsaste wigastatud saada. Nagu
näha, ei ole pastal mitte lapsele esimeseks jalanõuuks
sünnis ega soowitaw. Kõige sündsam jalanõuu on
lapsele, kes roomama ja käima hakkab, nõnda nimetatud ,,pap«", mis ühest ainsast õhukesest wasika
juhtist wälja lõigatakse, nimelt nõnda, et temale kolm
õmblust jäeb, üks ninasse, teine üle labajala ja kolmäs kanna taha. Mõlemille poole kanna kõrwale
jäeb, ikka sestsamast ühest naha tükist wälja lõigatud,
weikene rihm, mille otsad ette nööbiga kokku käiwad.
See „papu" täidab kõik, mis esimeselt lapse jalawarjult iganes wõib nõuuda. Kuid seda tuleb tähele
panna, et neid mitte liig suuri ei tehta; kui nad
lahedalt jalga tulewad siis on nad parajad. Kahjatsen wäga, et selles raamatus mitte wõimalik ei ole,
tähendatud „papu" mudelit kaasa anda; papu mudel
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ei piaks kellegil lapse wanemal puuduma. Seda wõib
enamiste iga kingsepa käest saada, mille järele iga
isa wõi ema ise ilusad „papud" wõib walmis teha,
ilma et temal tarwis oleks kingseppa sellega tülitada,
kes pealegi weel tänulik on, kui teda sellega rahule
jäetakse, sest et ta selle tööga midagit ei teeni, lihtsalt sellepärast, et temal ta eest liig wähe maksetakse. Meie
rahwa mõistlikumad liikmed oleksiwad kõige weiksteilmakodanikkude nimel igale kirikhärra ja köstre emandale
südamest tänulikud, kui nemad waewaks wõtaksiwad,
tütarlastele, kes leeris käiwad, sarnaste „pappude"
tegemist õpetada. Ka oleks see wäga kena pruuk,
kui iga noor neiu oma esimesele ristilapsele paari
omatehtud „pappusid" kingiks; siis ta'l ei unuks
nende walmistamine seniks ära, kui temal neid
kord oma enese Juku wõi Manni jauks tarwis läheb.
Harilikult kulub niisuguseid „pappusid" 2—3 paari
ära, enne kui lapsel käimine selge on ja temale tugewamat ja kindlamat jalawarju tuleb teha. Selleks
on kõige sündsamad nõndanimetatud „kopsid^. Aga
neid piab weikene Jüts wõi Anni juba kingsepa onu
käest paluma, sest need on juba nõnda kunstlikud
teha, et aga topsuwad! Aga kingsepa onu on ka kuri
kawal mees, tema käes läheb asi mis forab. Tema
lõikab pehmest wasika nahast „lopsi" pealmise wälja,
nimelt nõnda, et taha poole niisamasugused rihmad
jäewad, nagu „pappudelgi" oliwad. Siis paneb ta
taha poole rihmade ja wana inimeste lappide kohta
õhukesest lambanahast woodre Wiini kliistrega alla,
õmbleb serwad ja rihmad masinaga läbi, ja tagumi4*
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sed pealmiste otsad kanna takka traadiga kokku, ja
kas pole tore, „kopsi" pealmised ühest ainsast naha
tükist ongi üheainsa õmblusega walmis, rihmadgi
weel külges, mis nööbiga ette wõib kinni panna!
Nüid loitab kingsepa onu õhuksest pinsoli nahast talla,
aga laia ninaga, et „kopsid", kui nad walmis saawad Jütsi — Anni warwaid kokku ei pigista. Selle
talla paneb kingsepa onu paraja liistu põhja külge
kahe wikiga kinni, ja tõmbab siis pealmise õiget soodu
liistu peale, nagu suure Jüri kamassigi pealmisega
tehtakse, ja siis õmmeldakse tald alla. Talla serwast
lõigatakse üle aru pealmise äär tasa, mustatakse ära,
raps, mis õmblemise tarwis talla sisse lõigati, nühitakse siledaks, liist wõetakse wälja, ühele rihmaotsale
pistetakse ilus kannaga must nööp külgi, teisele rihma
otsale torgatakse hauk sisse ja tuliuued „kopsid"
ongi walmis. Niisuguse „topsi" mudelit ei ole wõimalil siin kaasa anda, aga praegu lõpetatud kirjelduse
järele wõib teda iga kingsepp isegi walmistada. —
On esimene paar kopsisid läbi siis tulewad uued teha,
aga neile pannakse juba üks plekk konsaks alla, sest
kõpsi kandja on nüid 1*/,—2 aastat wana. Kolmandama wõi neljandama paari „kopside" liist lõigatakse
wõlwi alt pisut õõneks, pealmistele pannakse õhukesest linasest riidest wooder alla, pehmed kapid sisse;
õhukese pinsoli pealt tehtakse wõlwi alune talla naha
tüliga kõwaks ja tonfats lüiakse tugewam plekk alla.
Tald olgu param õmmeldud kui tikutud ning ikka
õhuke ja heaste painduw. —
On laps umbes 4—5 aastat wana, siis tehtagu
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poisslapsele lühikese säärega poolsaapad,' tütarlapsed
olgu luni 8-ma aastani topsidega rahul. Poolsaapad
wõiwad kas nööridega ehk ka nööpidega olla, eht
ma küll nööridega poolsaapaid enam soowitan, nimelt
sellepärast, et nad hõlpsamad jalga on panna ja neid
nööride wöi paelte waral param ümber jala ja sääre
kinni wõib tõmmata. Sagedaste tehtakse 4—5-e atö*
tase laste poolsaapad õiete laia säärtega, et tergeste
jalga tuleksiwad, aga seda wiisi piab koguni ära laitma.
Just sellepärast on poolsaapad 4—6 aastaste lastele
soowitawad ja paramad kui kingad, et jala säär,
nimelt alumine liige poolsaapa säärest tuge leiaks,
ja just sellepärast on nimelt nööridega poolsaabas
soowitaw, et saapa nõnda jala ümber kinni wõib
tõmmata, et jalg saapa sees kuidagi liikuda ega loksüda ei anna. On aga poolsaapa säär lai, siis ei
anna ta jala liikmele mingit tuge.H Poolsaapa säär
olgu takka nõnda rohkeste wälja lõigatud, et ta täitsa
jala sääre ja liikme ümber seisab. Et ta siiski hõlpsaste jalga tuleks, selle tarwis ulatagu lõhe heaste
madalasse kuni labajala peule. Nööri haugud saagu
äärest umbes */• tolli eemalle löödud, et saabas
ennast heaste jala ümber kinni annaks tõmmata. —
Kuna „kopsio" ühe liistu peal tehtakse, tuleb poolsaabaste jauks lumbgi jalale juba ise liist lõigata,
mis wõlwi alt ikka aegapidi õõnsamaks tehtakse, nõnda,
et 5—6-e aastase lapse liist nõndasama õõnes on, nagu
wana inimeselgi. Wõlwi alt tuleb põhi tallanahaga
köwaks teha, muidu tallab laps jala wõlwi läbi ja
saab omale inetuma lämpjala. Konts tehtakse umbes
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V» tolli kõrge. Lühema paari poolsabaste sääred
tehtakse kõrgemad 7—8-ma aastane poisikene wõib juba
kergeid fäärsaapaid kanda. Nõndasama wana tütar»
lastele tehtagu kuni 13-ma aastani ikka poolfaapad
ja kingad. Wast nüid alles wõiwad nad ka kamassisid kanda.
Aga ühte asja mille poolest 6—15-ne aasta wanufe
laste saabaste juures kurjaste palju eksitakse, tahan
siin weel meelde tuletada. Laste saapad tellitakse
ikka „ k a s u m i s e j a u s u u r e m a d" kui õigus. Wanematel on itka hirm, et saapad enne pisikeseks jäewad, kui nad ära saawad kantud, ja lugu ongi siis
paha, kui nooremaid taga järele ei ole, kes weikeseks
jäenud saapad omale pärisiwad, nõnda et midagit
raisku ei lähe. Nagu igaüks isegi mäletab, on lastel seda „kasumise jagu suuremad" kuuldes ikka molad kärssus, sest liig suur saabas pole „ilus". Teades ehk teadmata on siin muna targem kui kana.
Kafumife jauks liig suur tehtud saabas ei ole mitte
üksnes inetu, waid ta ei ole ka mitte hea. Jalg
annab tema sees loksuda, ta öerub, käimine on piinaks, jalg wältub ja nikastab kergeste ära, lühida,
liig suur saabas rikub lapse jala hõlpsaste elu ajal
ära, nõndasama heaste kui liig weikene faabasgi. Just
lapse saabas piab ikka paras lahe olema, sest et tema jalg
õrn on. Ma annan siin järgmist nõuu, mis ainult
õige on. Täiskaswanud inimene telligu omale alati,
hinna peale waatamata lõige paramast ja tugewamast
materjalist saapad, see on temale kõige kasulikum, aga
laste saapad tellitagu kõige odawamast ja kergemast
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nahast, et nad aega ei saa weilesets minna wöi jäeda,
waid et laps nad itta ka siis ära wõib pidada, kui
nad temale parajad faiwad tehtud. Wanemaks jäedes
wenib iga saabas, mis just aastate kaupa ei pia
seisma woi wastu pidama, isegi nõnda palju suuremaks, kui lapse jalg kaswab, ning on saabas, kergest,
odawast materjalist tehtud, siis wöib laps alati parajat saabast wöi kinga kanda, ilma et see suurt asja
kallimaks läheks. Tellitakse aga lapse saabas heaste
„tugew", mis ka „seisab", siis pole ime kui ta kallis
on, ja siiski kõigest „kafumise jau suuremast" hoolimata ikka weikeseks jäeb, lapsele hakatusest otsani,
esite suuruse, pärast weiksuse pärast ainult piinaks on
ja tema jalad elu ajaks wigaseks teeb. Tehtagu siin
antud õpetuse järele lastele alati ja ikka kergest odatoast materjalist ainult parajad saapad ja kingad, ja
iga mees saab leidma, et tasumise jauts suurema tellimine lage rumalus, laste piin ja jala rikkumine on,
ning ka kukrule kasu ei saada. Kantagu laste jalawarju eest nõnda hoolt, nagu praegu õpetasin, siis
on Jütsil Jüriks ja Mannil Mariks saades kena tindel käik, ilusad terwed jalad, milledel konnasilmad,
puseriti warwad ja kõik muud sarnased wiletsused tundmata asjad on ja selleks jäewad, kui nad ise moe
edemust taga ajades neid endale hiljem nuhtluseks
kaela ei sigita. Aga selle poolest juhatan neid raamatu esimese poole juurde tagasi. Wähemalt on wanemad, kui minu juhatuse järele teewad, oma laste
jala rikkumisest suita.
Ma rääkisin siin ainult kõige lihtsamatest laste
s
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jalanöuudest. Neid on peale selle weel mitmel lümnel muul moel tehtud ja kõiksugu kraamiga wälja
ehitud, aga p a r a m a d pole nad mitte, kui need,
mida siin soowitasin, waid ainult k a l l i m a d . Ma
läksin neist waikides mööda, sest et nad asjata raha
raiskajad on, ja last juba maast madalast paljalt
edewusele wõiwad kihutada. L i h t n e ja hea on
meie rahwale p a r a S ning soowitaw.

III. Osa.

Hobuse riistad.
I g a kingsepp, kes maal elab, piaks ta lihtsat sadulsepa tööd mõistma, wähemalt kõige hobuse riistade
parandamist, sest et neid tema katte sagedaste parandata tuuakse. Kui ma alamal hobuse riistadest kõnelen, siis on mull seal juures just meie praegune taluperemees oma sellekohase tarwitusega silmas; muidugi
teada wõib seda, mis õpetan ja juhatan, ka iga muu
hobuse pidaja kasuga tarwitada. Ma jäen oma põhjus mõttele: „ l i h t n e j a hea on E e s t l a s t e l e
p a r a s , " ka siin truuks, ja jätan kõik, mida taluperemees ei tarwita, tui uhkuse asjad meelega kõrwale. Koik, mis alamal õpetan, olen ise 20-ne
aasta wältusel ära proowinud ja hea leidnud, mispärast seda ka julgeste teistele wõin soowitada.
Wiletsamat tunnistust ei wõi peremees oma korra
pidamise ja hoolekandmise kohta anda, kui sellega, et
tema hobuse riistad halwas korras on, nimelt tööriistad. Täkkude nuumamine ja sellega uhkuse ajamine, mille kõrwal töö hobused hooletuse sisse jäe-
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takse, on uuemal ajal ka hobuse riistade kohta ülepea halwaste mõjunud. Sagedaste näeme peremehe
oma nuumatud täkuga kiriku poole sõitwat, riistad
peal mis särawad ja läigiwad, kui wõimalik tore
wedru wanger taga ka. Aga mine tema juurde koju,
mis fa sealt leiad? Katkised hobuste kaelad, werised
rinna otsad, õerutud seljad ja ninad, et häda näha!
See on elajapiinamine ja kahju kandja on ikka peremees ise, sest kui sagedaste juhtub seda, et näituseks
katkise kaelaga hobust kibedal töö ajal enam sugugi
tarwitada ei wõi! Kui palju muidu heasid hobuseid
ei saa omale ainult halwa korratuma riistade läbi
kõiksugu pahad omadused, nagu widamise tõrkumine
j . n. e? Ma ei taha sellega mitte ütelda, et lugu
igal pool nõnda on, nagu ma ka üleüldse täkkude
pidamist ei laida, aga ma tahtsin meelde tuletada, et
üht wõib teha, aga teist ei pia mitte tegemata jäetämä. Ma tunnen mõndagi peremeest, kes küll toredas riistades ramusa täkuga ja wedru wankrega
sõidab, aga kellel sellegi pärast ka kodused tööhobused ja nende riistad kõige paramas korras on. Ja
need p i a w a d korras olema, siis alles tuleb täkk ja
sõidu riistad! Et selle asja poolest lugu aga wäga
mitmel pool wilets on, seda ei wõi keegi mõistlik
salata. Kui alamal antud õpetused seda wiletsat
lugu ka osaltgi piaksiwad aitama parandata, siis oleks
minu suurem soow täidetud. Nõnda palju arwasin
üleüldse ütelda tarwiliseks, ja nüid läheme asja
enese juurde.
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1

Rangid

a) Puu rangid on meil tööriistadeks wanast põlWest saadik tarwitawad. Nahk rangid on alles uuemal ajal meie talupoegade juures tuttawaks saanud
ning pruugitakse neid alles tänapäew suuremalt osalt
sõidu riistaks. See on üsna õige. Puu rangid on
tööriistaks wäga sündsad, kui nad heaste on tehtud
ja alati korras hoitud. Nad ei ole mitte Ütsi odawamad, kui nahk rangid, waid mitme asja poolest
pealegi weel paramadgi. Töö hobuse kael on kord
suurem, kord weiksem. Rangid, mis näituseks kewadel parajad oliwad, jäewad mõne nädala pärast suureks, sest et hobune töös olles ikka lahjemaks läheb.
Rangid tulewad weiksemaks teha, mis puurangide
juures hõlbus asi on, kuna see nahk rangide juures
peaaegu wõimataks jäeb. Puu rangid on alati kerged,
kuna tugewad nahk rangid, kui neile weiksemaks tehes
walts padjad wõi palju wilti sisse pannakse liig raskeks lähewad, nõnda et hobuse kaela liialt koormawad, nimelt seal, kus tellat tarwitada ei saa, nagu
künni, äestamise juures ja mujal. Nõnda wõiksin
weel mõndagi ülesse lugeda, mis puu rangisid tööriistaks enam soowilad kui nahk rangisid. Aga olgu.
Piawad puu rangid kõlbama, siis on esimene tingimine head r a n g i p u u d . Head rangi puud piawad hobuse kaela järele olema. Enamiste on neil
ikka see wiga juures, et nad alt liig laiad, kõwerad
ja pealt liig kitsad ja õiged on tehtud. Aga hobuse
kael ei ole alt mitte algi moodi ümargune ega lähe
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peält kiilu sarnaselt terawaks, waid ta on mõlemil
pool, all paksem ülewal öhum, ikka wanni põhja
moodi poolümargune; selle järele olgu ka rangi puud
tehtud. Keskpaigast on hobuse kael enamiste tasane
wõi õige, ehk koguni õhum lohkus, wäga harwa ümmärgune wõi kumer. Selle järele olgu ka rangi puud
piha kohalt kas õigemad wõi kumeramad, aga ikka
enne pisut õiged kui liig kumerad wõi kõwerad. Liig
kumerad, s. o. piha kohalt wõi keskelt liig kõwerad
rangi puud hakkawad ikka kaela peale ning wõib ennaft hobune nendega, nagu liig laijade rangidega kunagi, hõlpsaste „ülewidada", see on: pihad ära pigistada, millest rasked wiad ja mädanewad muhud
wõiwad tulla. Õigepoolsete rangi puude juures on
seda õnnetust wähem karta. Rooma haukude kohalt
olgu rangi puud heaste paksud, seespool tugewaste
järsku muhkus, sest kui nad siit õhukesed on, siis halkawad nad wedades kaela peale, selle järele kõrgemal
wõi madalamal, kuidas hobuse kael püstim eht õigem
on. Kui rangi puud parajad ja head on, siis ei ole
puurangide tegemine suur kunst ja mõistab seda juba
enamiste iga üks, aga kuidas, see on jälle ise asi.
Enamiste tehtakse rants oigelt walmis ja koolutatakse
siis kõweraks. Niisugusel rantsil on ikka kaks wiga.
Esiteks ei jäe riie koolutades heaste sirgu, waid wõtab kortsud sisse, ja teiseks saab rants liig pehme,
õled jäewad wäga lahtiseks, õeruwad warsi puruks
ning peagi logiseb rants puude külges nagu wedel
worst, ta ei seisa enam puude all, ja niisugused rangi
lögad ei kõlba kellegile hobusele kaela. Kõik see äpar-
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dus jäeb tulemata, kui rants kohe tehes, enne kui
talle riie külge wöi ümber õmmeldakse, niiskest õlgedest kõwer siutakse. Seda tehtakse järgmiselt. Õled
liutakse ära, ja wõetakse neist siis kaks tugewat peutäit, mis mõlemad tüwe otsast terawa nuaga ära
wahendatakse. Wahendates saab iga kõrss pool wiltu
tüwest terawaks lõigatud. Nõnda mahendatud õle
peud surutakse tüwest wastamisi waheliti kokku ja siutakse nõnda jätkatud koht, mis ransi kesk paigaks jäeb,
tugewa aga peene nööriga kinni, mille lahtise otsaga
üks pool rantsi walmis siutakse. Sidudes koolutakse
õled kohe parajalt koweraks, mässitakse kõwa peenikene nöör ümber ja tõmmatakse tugewaste kinni. On
üks pool walmis siutud, tehtakse teise poolega kesk«
paigast jätgu kohalt hakates nõndasama. Kui sellwiisil rants kohe kõwer siutakse, siis saab ta palju
tugewam, kui niisugune rants, mis alles kõige riidega
kõwerakö koolutati. Õled faiwad alles pärast kõwe»
rasse murdmist köwasti kinni nööritud, ja rants ei
püia enttast enam sirgu ajada ega puude alt wälja
tükkida. Ka wöib ransile, mis kohe kõwer on siutud,
riide ilusaste ilma mingi kortsuta ümber õmmelda.
Wäga hea on, lui rants peene poole siutakse ja temale õlgede ümber kord pehmet wilti õmmeldakse,
mille peale siis riie tuleb. Tühjaks jüenud riide otsad õmmeldakse harilikul wiisil pealt kokku ja rants
ongi walmis. Harjufe paelaks wõetagu tugew nahk
rinnus, nagu neid igast poest saada wõib. See on
märksa tugewam, kui linast keerutatud wõi punutud
pael, mis sagedaste seda pahandust teeb, et kas tee
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peäl ehk kibeda töö juures katki läheb. Rauts siutakse rooma haukudest lina söörakaga tugewaste puude
külge kinni. Ülesse, ümber harjuse paela mässitakse
sagedaste arutu hulk takku ja riide ribasid, et rangid
siit pehmed oleksiwad. See on aga asjata, ja mida
suurem taku kahl sinna mässitakse, seda õelamini hakkawad rangid kaela peale. Sinna ei ole muud tarwis mähkida, kui tükikene wilti, uinbes kaks korda ja
sellele õhukene linane riie ümber, mis kinni .'tuleb
õmmelda, kus juures nõelaga mõni kord harjuse paela
kordade wahelt läbi tuleb torgata, et Wilt ümber
harjuse paela weereda ei anna. Sellega on kõige
lihtsamad puurangid walmis, mis töö juures head
küllalt on, kui neid sagedaste järele waadatakse ja
kohendatakse. — Aga palju paramad on patjadega
puurangid; nendest paramaid ja odawamaid töö rangisid ei wõi enam tahtagi. Igale puu rangile wõib
padja sisse panna. Padja tehtakse niijama sugune,
nagu neid nahk rangide juures „waltspadja" nime
all tarwitatakse, kui need suureks on jäenud. Niisugune padja on wildist tehtud, seespool nahk ümber.
Tema pannakse, kumbagilt poolt kahe rihmaga, milledel pandlad otsas, rangide külge kinni, õtse nõndasama, nagu nahk rangide juures. Tahetakse rangisid kuida tahes seadida wõi parandata, siis on niisugune padja hõlbus kullest ära wõtta, milleks muud
tarwis ei ole, kui pandlad lahti peasta. Soowitakse
nüid puurangidele niisugune padja sisse panna, siis
on wäga hea, kui harjuse paela kohale nõndasamasugune raud pulk pistetakse, nagu nahk rangidel on.
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ja rants pealt poolt roomahaukusid puu külge kinni
naelutakse; need ei anna siis logiseda. Padja kesk
paik, mis ülesse poole on koolutatud, ulatab harjuse
juures pisut maad üle ransi, nõnda et harjuse taha
padja peale tühi ruum jäeb, kuhu wihmase ajaga
wett sisse nörjub. Sellepärast pandagu niisuguse rangi
harjusele naha lapakas peale, nagu seda wanemal
ajal kõige puu rangide juures tehti, ja Pistetagu selle
alla peutäis takku wõi karwu tähendatud tühja ruumi
sisse, et naha lapakas sinna kortsu ei waju. — Kord
laskis üks fuurpõllumees, kes tööriistadeks ainult
puu rangisid tarwitab, neile riidest padjad sisse teha,
aga leidis warsi, et riie padjaks ei kõlba. Riie wõttis palju hobuse higi ja tolmu külge ja padjad täksiwad pealt ruttu korpliseks ja kõwaks ehk küll pehme
Wilt sees oli. Nahk padja juures ei ole seda karta,
kui teda aeg ajalt higist ja kõnsast puhtaks pestakse
ja siis määritakse. Niisugune padja ei lähe rohkem
maksma, kui umbes 75—85 kopikat, kui ta parajast
heast juhtist ja wildist on tehtud, aga seisab, kui teda,
nagu õpetasin, aastas paar korda parajalt määritakse,
wähemalt 15—20 aastat, ja mis pea asi on, niifugused padjaga puurangid ei riku iialgi hobuse kaelu,
kui rangi puud aga head on.
D) Nahk rangid. Neid on jälle kahte seltsi: esiteks
lahtised nahk rangid mis rinnusega kinni tõmmatakse, ja
teiseks kinnised wõi walts roomaga nahk rangid. Lahtised
nahk rangid on tugewamate puudega, seega ka laiemate patjadega, ja neid tarwitatakse enamiste töö ja
koorma weu rangideks. Kinnised wõi walts roomaga
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nahk rangid on peenemate puudega, millel raud tueks
all on, ning neid tarwitatakse ainult sõiduriistaks,
mispärast neid ka sõidu rangideks nimetatakse. Nahk
rangide puudeks wõetagu kõwerkaswanud heaste sitke
kase tüwi, sest kui nahk rangi puu katki juhtub minema, siis ei aita muud, kui piab rangid täitsa ühest
ära lõhkuma, muidu uut puud sisse pantud ei saa,
ja see läheb esiteks kalliks ja teiseks saab seal juures
kõik nahk materjal enam ehk wähem ikka wigastatud.
Nahk rangide tegemine jäeb ikka sadulsepa tööks, kes
seda nimelt on õppinud, ainult nende parandamisega
saab kas kingsepp ehk rangide omanik ise toime. Mina
annan kõigile nahk rangide tarwitajatele seda nõuu,
et nad neid mitte poodidest ega lautadelt ei ostaks,
waid ikka kui iial wõimalik osawa ja usaldatawa sadulsepa käest teeksiwad. Tõsi küll, et laada ja poe
kaup palju odawam on, kui sadulsepa käest tellitud
töö, aga kasiinmaksab: „ M i s odaw, see m ä d a , "
ja „odaw" kaup läheb tarwitajale taga järele haritikult ikka kallimaks, kui hea ja tugew töö, mis ostes
küll rohkem maksis. Katkised hobuse kaelad saab odawate rangide ostja wõi tellija enamiste ikka weel peale
kauba. Poe kaup on sagedaste wana ja pihastanud,
puud abrad ja alkad, ja ransid liig pehmeste siutud,
ja laada kaup jälle, noh fee on õigust ütelda päris
mäda, mis ta hind juba tunnistab. Puud on sagedaste halwad, rants ja padja lamma nahast, mis
poole aastaga kestendawad ning narmendawad, ja
ülepea kauem ei seisa kui waewalt paar aastat. Rants
ise on niine ribaga pehmelt kokku siutud ja läheb
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warsi wedelaks ja tühjaks kui worft. Padja sees on
õled ja ainult seespool õhukene kord odawat wilti.
Niisugused on laada rangid, nagu neid wähemalt
Pärnu maal igal laadal saada on. Nad ei maksa
rohkem kui 3—3'/, rubla, aga ei seisa ka kauem, kui
aastat lolm. Heast tugewast materjalist tehtud rangid maksawad wähemalt 6 ehk 7 rubla, aga seisawad
selle eest ka, kui neid hoolfaste puhastatakse ja määritakse, 15—20 aastat, ning on seega odawast laada
kaubast 5—6 korda odawamad. Kõige param nahk
rangide materjal, on ikka hea juht. Nants olgu tugewa peene nööriga õiete kõwasti siutud. Õlgede
ümber pantagu kord pehmet wilti, siis alles ömmeldagu nahk ümber, mis kas paks tugew juht ehk koilane läsna nahk olgu. Ransi nahk ei pruugi kaugemalle ulatada, kui pealmise rooma hauguni, kust
saadik tugew toimne riie otsa jätkatakse. Riie on siin
param kui nahk, sest rooma haukudest saadik tuleb
rants ilusaste kolme kandiliseks teha, mis läbi Smmeldes sünnib, ja riie on pehmem läbi õmblusele järele andma kui nahk. Rooma haugust pannakse rants
mölemilt poolt rihma otsaga puude külge kinni, kuna
ta pealt poolt rooma haukusid sisse poole puu serwa
külge kinni naelutakse. Enne kui naelad sisse lüiatse
on waja igale ühele weikene wildi tükikene otsa pista,
mis selleks hea on, et naela pea rooste riiet lahti ei
söö. Harjuse pael olgu tugew rihm, mille ümber
pealmise shlei stripi ots tuleb panna, mis rihma enese
külge kinni õmmeldakse. Nõnda seisab ta kõige tugewanune kinni. Pea wiga, kui rangid kaela peale
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halkawad, on ikka padja kulges. Padja olgu heast
wildist tehtud, paras paks, ja taga pool serwa sees
olgu padjal wildi wahel ikka umbes sõrme jämedune
õlgedest kokku siutud rants, mis ümberringi künni
padja otsadeni ulatab, kust ta pisut peenem piab
olema, kui keskpaigast ülewelt kaela pealt. I g a
sugused rangid mille Padjal see rants puudub, hakkawad
enam ehk wühem kaela peale. Teine wiga woib padjal fee
olla, et ta kaela kohalt ülewelt liig kitsas on. Siit
piab Padja paras lai olema ja nõnda palju ülespoole
pööretud, et ta nõndasama kõrgel seisab, kui rangi
puu otsad eespool on. Kõik rangid, kus padja tagumine serw, mis wasta hobuse turja puutub, mädalamal seisab, kui rangi puu otsad, öeruwad hobuse
kaela ära, sest madalamal seisaw padja serw läheb
järsku wastu kaela, kuna ülesse poole pööretud padja
serw iialgi kaela ega turja külge ei puutu. Seda
tuleb alati tähele panna. Padja tuleb wildist naha
järele wälja koolutada, see on ülewelt. Ühest tükist
nahast ei saa iialgi head padja, waid temale jäewad
kortsud sisse ja tema ei anna takka nõnda kõrgelle
wälja koolutada. Padja nahk saagu ikka kahest
tükist wälja lõigatud, ülewelt alaspidi pool lookas.
Õmmeldakse mõlemad alaspidi pool lookas wälja
lõigatud padja naha pooled kokku, nõnda et
õmblus otse kaela peale jäeb, siis on padja tagumine
serw iseenesest tarwilise osa kõrgemal, kui esimene
serw, ja selle järele saab siis padja wildist walmis
tehtud ja nõnda koolutatud, et ta parajalt naha sisse
passib, mille ferwad ümber pööretakse ja sissepoole
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wiidi külge üleääre kinni õmmeldakse. I g a l muul
wiisil tehtud padja hakkab taela peale. Padja nahk
olgu paras paks juht. Pealmiseks nahaks on kõigeparam paks tugew juht, olgu must wõi kollane. Peälmine nahk ei tohi takka poolt koguni mitte üle padja
ääre ulatada; köigeparam on, kui padja serw takka
Pisut pealmise naha alt wäljas seisab. Rangidel,
mille pealmine nahk takka padja serwa külge kinni
traageldatud, on enamiste ikka õlest padjad. Vtuud
otstarbet sellel tagumise pealmise naha ja padja serwa
kinni õmblemisel ei ole, tui ainult ölgesid ära warjäta, mis muidu wälja puistaksiwad ehk koguni padja
feest wälja tuleksiwad. Kõigil nahk rangidel olgu ikka
roomade jauks aasad wõi kõrwad, sest kui room lihtsalt läbi rooma haukude sisse weetakse, siis saab,
kui seda nimelt katkiminemise korral ehk muidu sagedaste tehtakse, — padja alumine ots pika peale seal
juures ära narustatud. Kinnised nahk rangid ei
wõigi ilma rooma aasadeta olla. — Pealpool roomasid
olgu rangidel ikka wask plekk külgi löödud, muidu
kulutawad ohjad naha peagi läbi. Muud kilbid ja
kaunistused olgu iga mehe oma maitse järele!
Nagu ütlesin, seisawad heast materjalist ja heaste
tehtud nahk rangid aastat kakskümmend ehk kauemgi,
aga ainult siis, kui neid hoolega puhastati, aastas
korda kolm kergelt määriti, ja iga wähem kui wiga,
mis rangidele juhtus, sedamaid ära parandatakse.
Aga, määrimist piab mõistlikult ette wõetama, muidu
wõib see kasu asemel koguni kahju saata. Koit hobuse
riistad saawad ühtelugu higiseks ja märjaks ning
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neile korjab palju lööma, tolmu ja löntsa külge,
mis sinna wiimaks nagu kõwa paks kord kinni kuiwab.
Pannakse nüid niisuguse korbaga kaetud nahale määret
peale, siis kaswab korp ikka paksemaks, nõnda et
wiimaks määrimine midagit enam ei aita, waid hobuse
riistad lähewad lõpeks kõwaks ja korpliseks ja hakkawad rahkuma ja õeruma. Sellepärast tulewad kõik
hobuse riistad suwe ajal, kui neile paks tolmu kord
on peale heitnud, enne ikka harjaga tolmust puhtaks
pühkida, enne kui nad seisma pannakse. Enne määrimist aga pestagu kõik hobuse riistad wee ja riide
lupakaga kõigest tolmust, higist ja kontsast hoolega
puhtaks, lastagu nad parajalt ära laheneda ja alles
s i i s antagu neile parajas soojas tarwiline osa määret. Mida sagedam ja kergemalt määritakse, seda
param. Määrdele wõib õige pisut petroleumi hulka
lisada, mis naha pehmeks teeb. Määrdeks on kõige
param hea raswaga segatud tökat.

2. E l e i d.
a) Töösleid on seda paramad, mida tugewamad; ilu on siin kõrwaline asi. Sleidega raisatakse praegu asjata palju raha ära, nimelt sellega,
et töö ja sõidu riista wahel wahet ei tehta. Ostetakse poest sõidu sleid ja pruugitakse neid igal pool.
Aga töö juures saawad nad warsti ära lõhutud; ei
aita muud, kui ostetakse uued. Wanemal ajal tarwitati rohkem Wene sleisid, mis — kui nad tugewad
oliwad — küll kaua seisiwad, aga oma rihmade hulga
pärast wäga rasked oliwad ja sagedaste ka õerusiwad;
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ilusad pole nad ka mitte. Wist sellepärast ongi nad
nüid meie juures moest ära. Ka ei ole nüid häid
tugewaid Wene sleisid palju saada. Need, mis praegu
meie poodides müidakse, on küll ime- odawad, on aga
nõnda wiletsatest rihmadest tehtud, mis märjaks saades nagu soolika kimp ära weniwad. Sagedaste
tehtakse nüid poest ostetud walgetest rihmadest tugewad sleid, mis aga liig kalliks lähewad. Param on,
kui selleks head roomad ostetakse, millest kõik nõnda
wõib wälja lõigata, et midagi raisku ei lähe, seega
tuleb töö odawam ja saab tugewam weel pealegi.
Nagu ütlesin, on töö-sleid paramad, mida tugewamad. Kõige tugewamad tvö-sleid, mis ühtlasi ka
kõige odawamad on, faah kodu roogitud Weise nahast.
Rattaga naha rookimine on wana tuttaw asi, mille
juurde ma muud ei tähenda, kui ainult seda, et naha
kaust, millel karw kas kuiwast ehk märjast peast pealt
ära on wõetud, enne ära tuleb niisutada, kui teda
rookima hakatakse. Rookimise ajal antagu nahale tugewaste raswa, lõpul ka weel head tökatit, kuhu pisutpetroleumi hulka wõib panna. Kausta tuleb nõnda kaua
rookida, kuni ta heaste pehme on ja ilusa toime
peale wõtab. Heaste roogitud nahk ei weni põrmugi.
Töö-sleideks, päitfeteks ja waljasteks seisab tema kauem
kui teegi muu nahk, milledest ta odawam ta weel
pealegi on. Ühest keskmise suurusega Weise selja kaustast, mis 12—14 tolli lai lõigatakse saab parajalt
ühed kahekordsed läbi õmmelgud sleid ja kolmekordsed
päitsed, mis 15—20 aastat seisawad. Sleid tulewad
ikka kahekordsed teha ja läbi õmmelda, siis on nad
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tugewad ja ristrihmad seisawad ilusaste sirgus, kuna
ühekordsed ristrihmad keerdu lähewad, mis ilus ei
ole; pealegi wõiwad nad larwa õeruda.
Niisuguseid töö-sleisid wöib iga üks, kes õmmelda
mõistab, ise teha. Kes seda ei taha ehk ei mõista,
rooligu talwe puhteti nahk walmis ja andku kingsepa
wõi sadulsepa kütte. Töö-sleid ärgu olgu mitte sõlmitud, waid tugewate wafk rõngastega. Raud rõngad ei kõlba sellepärast mitte, et nad roostetawad,
ja rooste naha ära sööb. Sõlmitud sleid on töö
jauks nõrgad, nimelt ristrihma otsad lülle rihmade
äärest, kust nad sõlmimise pärast kitsaks on lõigatud
ja hölpfaste murduwad ehk la muidu katki lähewad
kui töö juures kuhugille kinni hakkowad. Töö-sleide
kulle rihma otsad tehtagu nõnda pikad ja pannaldega,
et neid roomade külge kinni wõib panna. Stripid
töö-rangide kulges ei kesta. Kulle rihmade sees olgu
kõik wahed, mis rõnga rihmade wahele jäewad naha
tükkidega ära täidetud, ja ka ette poole esimest ja taha
poole wiimast ristrihma pantagu kahe kordse kulle
rihma wahele tolli kolm pikk naha tükk, mille wäljapool
seisaw ots õhukeseks wõi limpsu on lõigatud; muidu
õmblus ei pia. Nõnda saawad kulle rihmad ristrihmade kohalt kolme kordsed, kuna nad mujalt kahekordseks jäewad. Ka igale ristrihmale pantagu ülesfe
selja peale, kust selja rihm läbi käib, kummagille poole
limpsu lõigatud naha tükk wahele, ja õmmeldes
pistetagu traat lahest kolmest wiimasest pistmest tagasi,
aga nõnda, et enne läbi tõmmatud traati katki ei
torgata, siis ei argu õmblus siit iialgi, mis muidu
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Wäga sagedaste ette tuleb. Sleide puhastamise ja
määrimise kohta malsab kõik seesama, mis felleS asjas
rangide juures õpetasin.
b) Sõidu» sleide juures tukb peäle twgenrnfe
rohkem ilu peale waadata. Neid on kõige param
poest osta, kus juures tulusam on rihmade tugewuse
kui sleide hinna peäle waadata. Sõlmitud sleide ristrihmade otsad tulewad aga, enne kui neid tarwitama
hakatakse, sõlmede äärest hoolega ära olitada ehk
määrida, muidu rahkuwad nad siit warsi katki.
Mäända ja puhastada tahawad söidu-sleid nõndasama,
suure hoolega nagu kõik muud hobuse riistad.

3. Päitsed.
Päris häda ja häbi on waadata, mäherdused rihma
ribad ja nööri räbalad mitmes talus hobustel püitsete asemel peas ripnewad. Selle tagajärg on see,
et hobused endid talwe sagedaste lahti kisuwad ja
üksteist ära raiuwad. Saja korra seast, kus hobused
ära saiwad raiutud, on üheksakümmend üheksa korda
pahandus ja õnnetus ikka sellest tulnud, et hobustel
päitsete asemel eeltähendatud räbalad peas kõlkusiwad.
Niisuguse korratuma sündmuse juures langeb kahjuga
ühes ka suid ainult hooletuma peremehe enese kaela.
Heasid ning tugewaid päitseid jõuuad iga hobuse
pidaja saada; kus neid ei ole, seal tunnistab see
ainult hooletust.
Poest saab üsna mõnusaid päitseid osta, aga nad
on kaunis kallid, ja ei ammugi mitte nõnda tugewad.
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kui need, mis heast lodu roogitud nahast on tehtud.
Neid tehtakse mitmed moodi. Kõige lihtamad ja tugewamad on küll niisugused päitsed, mis kuuest üffitust
rihmast on kokku pantud: kaelarihm, selle külges kaks
palerihma, nende otsas' rSngastest läbi ninapealne
ja lõuaalune rihm ja kuuendaks lühikene wahe rihm,
mis lõuaalust rihma kaela rihmaga nõnda ühendab,
et tema ja lõuaaluse wahel tugew rõngas on, mille
külge ohelik wõi kett käib. Koik rihmad olgu üleni
kolmekordsed ja kaelarihm palerihmade otsade kohalt
kolmelt rialt läbi õmmeldud. Rõngad ei tohi mitte
weikesed olla, waid nõnda suured, et ohja aru nendest
lähedaste läbi peaseb. Peapidaja on kaelarihm,
sellepärast olgu ka tema pannal õieti tugew. —
Sagedaste latbatatft, et nahk päitsete ninapealne
hobuse nina, ja rõnga kohad pale nutid töö, nimelt
äestamise juures, katki õeruwad, aga selle wasta
wõib kergeste abi leida. Päitsete ninapealsele tuleb
padja alla panna. Padja tehtakse kas wildist wõi
seakarwadcst ja nimelt 2—2'/, tolli lai ja nõnda pikk,
et ta otsad mölemilt poolt üle rõngaste ulatawad.
Padja otsad tehtakse ümmargused. Ninapealne jäeb
ühekordne rihm, mille külgi walmis tehtud padja kahelt
rialt kinni õmmeldakse, nimelt nõnda, et mõlemad
õmblused padjast ja ninapealsest läbi käiwad, mis
wiga ei tee, sest et traat õmmeldes padja sisse saab
weetud. Padja otsad, mis üle rõngaste ulatawad,
jäewad lahti. Niisugune ninapealne ei öeru töö
juures iialgi. Nendele päitsetele, mis ainult tallis
hobuse kinni panemiseks tarwitatakse, ei ole nina
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pealset patja tarwis. Niisugused päitsed on lõige
soowitawamad. Nad ei ole kallid, on tugewad, ja
hobune ei saa neid kuidagi peast ära kiskuda.

4. Waljad.
a) Tõõ-waljad. Mõnele hobusele on ka töö juures
waja waljad pähe ja rauad suhu panna. Tugewaid
töö-waljaid, mis ka seisaksiwad, ei saagi praegu kujagilt osta. Õiguse poolest on kõik waljad, nagu neid
praegu tehtakse ja pruugitakse ainult sõidu tarwiS
kõlblikud. Töö juures, teel ja wooris küijes ei kannata
nad nõnda heaste kui midagit. Ninapealsed on warsi
pale rihmade kullest lahti ja muud kohad tagajärele
ka nõndasama. Aina imeks tuleb seda panna, mikspärast niisuguseid waljaid ei tehta, mis nõnda tugewad oleks, et igal pool wasta piawad. Lugu näitab
seda moodi seiswat, nagu ei oleks sugugi wõimalik,
sarnaseid waljaid kokku seadida, mis igal pool las
woi päitsete asemelgi tarwitawad on. Äsi ei ole aga
kaugeltki woimata, waid koguni lihtne. Sinna ei
ole muud midagit tarwis, kui m0ni rõngas. Kõik
rihmade otsad, mis muidu teiste wahele õmmeldakse,
käigu rõngaste sisse kinni, ja waljad on walmis, mis
kümme korda kauem feifawad, kui niisugused, mis
ilma röngaöteta on tehtud. Ülepea kulub niifuguStele waljastele neli parajat rõngast ära, kaks alla
ninapealse, ja teist kaks ülesse otsaesise kohta. Alumiste rõngaste sisse käiwad kokku: n i n a p e a l n e ,
p a l e ja s u u l i s t e rihm; ülemiste rõngaste sisse:
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o t s a e s i n e , p a l e r i h m , k u k l a ja l o u a a l u n e rihm ja warrus; mõlemil wiimastel on pandlad külges. Rongad olgu nõnda suured, et neile
igale ühele nimetatud neli rihma otsasissemahuwad.
Niisugustel waljastel ei olegi seda kohta, kust neid
wõiks katki kiskuda. Nad seisawad mitu kümmend
aastat, kui nad kas heast roomast ehk mis palju odawam, oma roogitud nahast on kõwasti õmmeldud.
b) Soidu-waljad. Soidu-waljasteks seisawad kolme»
kordsed sõlmitud wäljad, nagu neid poodidest saada
on, õieti kaua, aga nad ei ole ilusad. Õmmeldud
poe wäljad ei ole palju wäärt, ehk nad küll wäga
kenad on. Kõige soowitawamad sõidu wäljad on
niisugused, mis tugewast roomast kahekordsed, —
wahetäitega arwata kolmekordsed, kas rongastega ehk
ilma rongasteta on õmmeldud.

5. Tella.
a) Töõ-tella. Peale künni ja äestamise ei piaks
hobust ialgi ilma teltata aiste wahele pandama.
Rangid, look ja aisad on ilma telkata ainult kaela
kanda, ning see on hobusele liig. —
Telkasid on wäga mitmed wiisi tehtud, aga pea
asjalikult wõib neid kahte suurte seltsi lugeda,
nimelt ühe ja kolme padjaga telkad. Missugused on
nüid kõige paramad? Selle kohta on arwamised mitme»
sugused. Telka piab kõige pealt nõnda pehme olema,
et ta selga ei oeru. Paljud arwawad kolme padjaga
telkat kõige paramals, sest et tema alt öhk läbi pea-
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seda ja seega hobuse selg jahe seista; ka olla suurem
wajutus kahe õtsa padja peal, mis keskmisest kitsast
padjast palju kõrgemad on. Selles arwamises on
küll osakene tõtt. Aga asjal on ka oma halw külg.
Nagu teada, on kolme padjalise telka otsa padjad
nelja kandilised wõi õigem ütelda nelja nurgelised ja
kurwadega täidetud, kuna keskmise kitsa, madala Padja
sees muud ei ole, kui pisut wilti. Otsa padjad wajuwad seest poolt serwast warsi maha ja nende tühjad
nurgad ning keskmine Wilt padja lähewad kõwaks ja
hakkawad warsi kurjaste selja peale. Sellepärast ei
soowi mina niisugust kolme padjaga telkat töö juures pruukimiseks koguniste mitte. Töö-telka! olgu
ainult üks padja all, mis õhukesest juhtist on tehtud
ja siakarwadega tugewaste täis topitud. Padja otsade sisse wõib häda korral ka muid karwu toppida,
aga keskel piaks tal ikka ainult siakarwad sees olema,
mis mitte ruttu kõwaks ei paadu. Just kesk paigast
saab padja lübiõmmeldud, kus juures iga traadi pistme
alla kas tükikene wilti ehk weel param wärwilist willast lünga tuleb panna, et traat nahka läbi ei wea.
Lõigatakse wiidi tükid wõi willane lõng hiljem kääridega tasaseks, siis jäewad neist ilusad weikesed tutilesed õmbluse peale järele. Töö-telka pealmise serw
saagu tugewa pinsoli nahaga ära kanditud, mis ruttu
läbi ei kulu. Töö-telkale on kõrged raud aasadega
puust kõrwad kõige soowitawamad, mis rihma nõnda
kõrgel hoiawad, et see keset selga sugugi telka külge
ei puutu. Niisugune telka ei hakka naljalt selja
peale, sest et suurem wajutus selgroo kõrwale langeb
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ja mitte otse selle peale ei rõhu. Töö-tella padja
olgu kõige wähemalt 16 tolli pitk ja 5 toli lai. Param on, kui telka pealmine padjast umbes weerand
tolli osa kitsam on, nõnda et padja temast kummagilt poolt kõrwalt umbes */• tolli üle seisab. Heasid
töö-telkasid on kõige tulusam, kas ise teha ehk neid
sadulsepa wõi kingsepa juures teha lasta. Poest ostetud telkad on enamiste sõidu riistadeks tehtud.
b) Sõidu telka lofyta maksab enam ilu peale waadata. Nad olgu kas ühe ehk ka kolme padjaga, ehk
ühepadjalised ka siin kauem pehmed seisawad. Kes
telka ühes wooga ostab, see waadaku kõige pealt järele, et ta kõrwad tugewad on, ja padja mitte lamma
nahast ja wöö paberist ei ole tehtud, mis sagedaste
ette tuleb. Niisugune wöö ei seisa kauem kui paar
nädalat; wihma käes mitte niigi kaua, ja lamma na«
nast padja ei kesta ka üle aasta.
Telka padja pestagu sagedaste higist ja tolmust
puhtaks ja määritagu kergelt raswa wõi hea tökatiga.

6. Kacla-rihmad ja lella-landmed.
Töö hobustele antakse heinte juurde enamiste ikka
juba wett. Seal juures teewad nad päitsed märjaks,
nõnda et nende lõuaalufed ja ninapealfed ruttu ära
mädanewad. Sellepärast on wäga soowitaw, et töö
hobustel, kui neid tallis söödetakse, päitsete asemel
kaela rihmad on. Päitseid tarwitatagu Ütsi töö juures. Kaela rihmad saawad kõige tugewamad, kui
nad roogitud nahast kolme ehk nelja kordsed õmmel-
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dakse ja fyažtt tugew pannal otsa pantakse. Oheliku
jauks olgu neil rõngas kulges. — Roogitud nahast
saab ka wäga head kella-landmed. Need ömmeldagu
kahe ehk kolme kordsed, ja vantagu pannal otsa, et
neid iga tahes hõlbus on kaelast ära wotta. — Taga
järele tähendan weel, et roogitud nahast ka töige
tugewamad ja odawamad rangi rinnused saamad.

LõpujSna.
Seega olen lühidalt koil ära ütelnud, mis Hobüste riistade kohta tähtjas on. Oleksin kõikide Hobüste riistade t e g e m i s t tahtnud õpetada, siis oleksin selleks ise äralise raamatu pidanud kirjutama. See
ei olnud minu plaanis, waid ma tahtsin aga lühidalt
seda ära nimetada, mis igal hobuse omanikul, kui ka
kingsepal, kes maal elab, hädaste tarwis on teada,
sest et nendel hobuse riistadega ja nende parandamisega alati tegemist on. Lepitagu sellega!
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