KUUSALU RAHVARÕIVAD1
Meie praegused teadmised rahvarõivastest pärinevad paljuski meie vanaemade,
vanavanaemade ja vanavanavanaemade tänaseni säilunud rõivanäidistest. Järgnev XVIII
sajandi riietusega algav Kuusalu rahvarõivaste vaatlus ulatub tagasi Põhjasõja ajani, sest
läbi sajandi kanti Eestis samasugust rõivastust nagu I veerandilgi. Põhjasõja eelse
rõivastuse kohta käesolevas kirjeldused tagasivaated puuduvad. Vanema rõivastuse kohta
võib aga mõndagi eeldada, näiteks seda, et XVIII sajandi eel kanti kõikjal lihtsat
vaipseelikut.
Kuusalu rahvarõivad kuuluvad Põhja-Eesti kohalikku rühma. Kuigi kihelkonda võib
rahvarõivastuse variatiivsuse mõttes pidada juba küllalt väikeseks alaks, on Kuusalu
kihelkonna näitel kihelkonnasisesedki piirkondlikud eripärad täheldatavad. Näiteks oli
Kolga ranna sidemetel soomlastega kindlasti mõju, kujundades rannakülades
omapäraseid mujal kihelkonnas mittekasutatud käisekirju. Ka liniku nimetuseks oli rannas
linuk. Kolga ümbruses oli näiteks tanu kõrgem ja kuklalt lappkurdudega.
XX sajandil on Eestis rahvarõivaid sihiteadlikult tutvustatud ja propageeritud. Näiteks tehti
seda enne Teist maailmasõda ajakirja "Taluperenaine" poolt. Aastail 1935 -1936 oli lausa
üle-eestiline rahvarõivaste valmistamise buum, mil Kuusalu mail oli selle eestvedajaks
Salme Rannik. Uus buum saabus ca 50 aasta pärast ja selle ärgitajaks oli ajakiri
"Nõukogude Naine" ning aastail 1986 - 1988 oli Kuusalus uus rahvarõivaste väga aktiivse
valmistamise aeg. Näiteks valmistati rahvarõivaid siis Tallinna Pedagoogilise Instituudi
kästitööosakonnas lausa diplomitöödena. Nii valmistas üks Kehra neiu TPedI
kursusetööna Kuusalu XVIII sajandi rõivad. Rahvarõivaid on Kuusalus tehtud hooti küll
üheskoos, küll üksikult. Laine Kadajas on olnud paljude õpilasrühmade fakultatiivkursuste
õpetajaks ning üksiküritajate juhendajaks. Tema juhendamisel on korraldatud rida näitusi.
Läbi XX sajandi on kihelkondadel soovitatud võtta
kasutusele teiste paikkondade rahvarõivaste
elemente. Võibolla on selle põhjuseks olnud soov
kihelkondlike raharõivaste rikastamiseks. Varasemal
ajal liikusid inimesed ringi ja kogemus ning
N
ülevõetavad eeskujud levisid kuigivõrd niikuinii.
Nõukogude ajal tegid rahvakunstikombinaadid algul
enda eestvõttel teatud valikut seelikuriiet. Nii tegid Nõukogude ajal teeninduskombinaadis kootud
rahvakunstikoondised ARS ja UKU kangaid, milliseid rohelisetriibuline XIX saj Kuusalu seelikukangas
heaks arvasid. Näiteks tehti nõukgude ajal hulgi
muhu seelikuriiet, mistõttu laulupidudel kandsid
paljud naised kõikjalt üle Eesti just muhu rahvarõiva
seelikut.
Arvatavasti 1980-ndate aastate lõpust hakkasid
Harju, Põltsamaa, Rakvere jt teeninduskobinaadid
(neid oli rajoonti kõikjal) kuduma rahvariide seelikute
Nõukogude ajal teeninduskombinaadis kootud
kangast konkreestete kihelkondlike tellimuse järgi.
kollasetriibuline XIX saj Kuusalu seelikukangas

1

Kasutatud: M. Kaarma, A. Voolmaa "Eesti raharõivad", Tallinn, 1981. "Tervis" nr 9, 1999.

Tähele tuleb panna, et järgnevalt kirjeldatud rõivastust said omada rikkad inimesed.
Rõivaid tehti nendest materjalidest, milleks talus vara oli. Nii on Eesti Rahva Muuseumis
näha, et rikkama naise villase põlle asemel on põllesid tehtud ka lihtsamast linasest riidest.
Talus käis XVIII saj ja veel ka XIX saj rändrätsep, kes tegi osa rõivaid, nt õmbles kasukaid.
Kuusalu noorikurõivastus XVIII sajandi lõpul.
Seelik.
Vaipseeliku asemel kanti
XVIII sajandil juba külgedelt
kinni õmmeldud villasest
riidest musta kitsast 160 165 cm laiust seelikut ehk
ümbrikku. Rikkal noorikul
võis ümbriku allääres olla
kaunistuseks helmestega
tikitud punane kudrustükk
e h k k õ v e r i k . Ta v a - l i s e l t
kaunistas ümbriku all-äärt
villastest lõngadest põimitud ai. Kui naine jäi leseks, võttis ta
sellegi kaunistuse ära. Seeliku ette ja taha murti sügav volt
suunaga ette. Seeliku pikkus oli 15 cm põrandast.
Käised ehk lühike pluus.
Seeliku peal kanti valgest peenest linasest riidest
kurrutatud pihaga pikkade varrukatega käiseid.
Käiste alaosas oli helesinine linase niidiga tikitud
võrkpilu, mida kaunistasid litrid. Allservas oli 2,5
cm laiune niplispits.

Hiiretee, nukupead ja sõltused

Võrkpilu asemel
oli levinud ka
geomeetrilistest
ornamentidest
valgetikand. Ornamendid olid
seotud tervisega - olid haiguste vastu.

Õlalappidel ja varrukavärvlitel olid kaunistuseks tikkpisteread (hiiretee) ja sõlmpisted (nukupead). Krae ja rinnalõhiku serva kinnitati kitsas (1 cm) niplispits. Värvlid kinnitati sõltustega - niidist palmitsetud 70 cm pikkuste paeltega.

Põll.
Põll õmmeldi rohelisest villasest riidest 55 cm laiune. Alane
kaunistati punase siidpaelaga, millel kardpits ja kardpaeltest nn
ussikiri. Ülaäär volditi värvli külge. Põll oli naiste riietusese,
neiud põlle ei kandnud. See seoti noorikule ette pärast laulatust
linutamisel. Edaspidi ei tohtinud naine minna "tanuta üle tänava
ega põlleta üle põranda".
Linik e linuk.
Linik oli väga pidulik nooriku peakate, mis oli tehtud valgest
peenest linasest riidest mõõtudega 42 x 190 cm. See oli
Kuusalus väga eriline peakate, mida mujal ei esinenudki. Liniku
otstes oli geomeetriline valgetikand (mähkpilu, madal-, tikipiste
ja auktikand). Otstes 3 cm laiune pits. Linik kinnitati kuklas
südamekujulise hõbesõlega.
Kirivöö.
Kostüümi juurde kuulus liivakarva ja sinise kirjaga
kirivöö. Naiste pikad vööd keriti kõvasti piha ümber nii,
et see toetas selga, kaitses tööga selja äratõstmise
eest ja higist märjana ootamatu külmetamise eest.
Vöö külge kinnitati vaskrõhud - vööst seljale rippuvad
rahadega vaskketid. Rõhtusid esines üle-eestiliselt
väga vähe. Neid oli veel Saaremaal, mandril vaid
Põhja-Eestis. Siin puudusid aga saarele omane
pussitupp ja nõelakoda.
Sukad.
Kanti punase- ja mustatriibulisi villasest
lõngast kootud sääriseid e varrikuid,
millele tõmmati valged kirjatud äärega
poolsukad (sokid) e kapukad. Villaseid
sukki kanti aastaringselt, sest need lasid
jalgadel hingata ja imasid niiskust. (Vanasti
ei tuntud seenhaigusi.) Piduliku riietuse
juures ei kantud kunagi pastlaid, vaid kanti
kas heledast nahast soome susse või
mustast nahast ummiskingi. XVIII sajandi
jalatsite puhul on paslik kasutada
üldnimetusena - mokassiinitaolised.
Pehmematallalisi pastlaid kandes
masseeris maapind punkte jalatallal.

Ehted.
Kõige tavalisemad ehted olid helmed, mis pandi väikesele
tüdrukule kaela juba siis, kui tal tuli esimene hammas. Kanti
hõbeehteid. Levinud oli hõbekett kaelarahadega, keskel nn
kannaga raha. Käised kinnitati kurgu alt hõbedast vitssõlega.
Lõhiku lõpus oli keskmise suurusega lillornamendiga kuhiksõlg
või punaste kividega (silmadega) prees.
Kott.
Kostüümi juures kanti ümbriku-, käiste- või põlleriidest
kotikest, mis oli vastavalt
kaunistatud. Täielikud pidulikud riided said neiud ja noormehed alles leeriajaks.
Sõba.
Üheks arhailiseks ülerõivaks oli valgest villasest kangast 70 - 80 cm lai ja 2 - 2,5 m
pikk sõba. Sõba kaunistati äärest kõlapoogaga
ja nurkadesse võidi tikkida nn nõiasilmused, mis
kaitsesid naist kurja silma eest nagu põllel ja
tikandites esinevad nn ussikirjad. Sõba nurkades
olid raskuseks villasest lõngast tutid. Sõba
kinnitati rinna alt sõlega. Talvel kanti lambanahkset kasukat.
Sõba ei jäetud kunagi vankrisse ega saani, see oli naisel alati käe peal kaasas. Sõba
kasutati ka päevatekina - sealt ehk uinakuga seotud väljend "sõba silmale saama". Suvel
kasutati selle asemel õhemat pallapoolikut - ristkülikukujulist ülevõetavat riietuseset. See
võis olla kaunistatud tikandiga, pitsiga... Pallapoolikust kasvasid lõunapool välja suurrätid,
mida Põhja-Eestis pole olnud.
Kuusalu naisterõivastus XIX sajandi keskpaiku.
XIX sajand oli Eestis mitmeti mobiilsem. Ravarõivastele avaldas mõju mõis. Toatüdrukutele ja abiks käinud talunaistele kingiti mõisas vanu riideid. Sealt võeti nähtavasti üle
tikandit, triipu seelikule... Tulid uued liiklusvahendid. Raudtee-äärsed kihelkonnad võisid
lubada endale rohkem liikumist ja sedakaudu tuli mõjutusi.
Kui noorik toodi talusse naaberkihelkonnast, tuli ta siia oma paikkondliku rahvarõivaga.
Ämma, kellest minia palju sõltus, meeleheaks võis ta hiljem hakata kasutama ka kohalikku
rahvarõivast.

Seelik.
Kui XVIII sajandi seelikuriie kooti
ilmselt ise, siis XIX sajandi triibuline
seelikuriie, mis oli ülemere
mõjutustega, võidi tellida juba ka
kudujalt. Triiburiie hakkaski levima
esmalt Põhja-Eestis ning jõudis
lõunasse hiljem.
Kangakudumine oli iga pere tavaline
talvine töö. Koduse kangakudumise
tõttu tekkisid kangal toonierinevused,
kuid triibulaiused püsisid tõenäoliselt
enam-vähem ühesugused. Inimesed
kohtusid aga kirikus ja kevad- ning
sügislaatadel. Nendel kokkupuudetel
vahetati "moekogemusi". Väga aktiivset "uudiste" levikut ei saanud tollal
siiski veel olla.
XVIII sajandi keskpaigast hakkas levima vöö külge volditud kahar pikitriibuline seelik.
Kuusalus levisid rohelise ja telliskivivärvi triipudega seelikud. Seeliku laiuseks oli 2,5 m.
Ajajooksul muutus seeliku triibustik heledamaks, XIX sajandi keskpaiku domineerisid
seelikutriibustikus juba kollased toonid. XIX sajandil seelikuriide minek kollasemaks on
üldisem tendents - noored eelistasid rõõmsa-meelsemaid toone. Triibulised seelikud olid
pikemad ja ulatusid pahkluuni. Seelik jäeti eest vöö kohalt 14 - 16 cm ulatuses siledaks.
Käised.
Käised õmmeldi peenest valgest linasest riidest.
Valdavalt lillekirjaline tikand tehti villaste või
siidlõngadega. Värvide valikul lähtuti seeliku
triibustikust. All ääres oli niplispits. Tikandile
kinnitati vasklitreid. Õlalapid ja kraeotsad
kaunistati endiselt tiki- ja sõlmpistete ridadega
(hiireteed ja nukupead). Nüüd tikiti need valge
puuvillase lõngaga. Lilltikandile üleminek toimus
järk-järgult - lihtsamatelt kirjadelt keerulisematele.
Paljudel juhtudel telliti rikkaliku siidtikandiga nn
plankkäised elukutselistelt tikkijatelt.

Põll.
Põll valmistati valgest õhukesest riidest - nn klaarriidest, millele tikiti värviliste villaste
lõngadega lillemotiive ja marju, alläärde töömotiivina kapsarauad. Niisugused põlled olid
eriti hinnatud noorikurõivastuses. Ülaäär kroogiti värvli külge. Põll võidi valmistada ka
pottmütsi materjalist.
Kirivöö.
Kostüümi juurde kuulus värviline sinise äärekirjaga
kirivöö.
Pottmüts ja tanud.
XIX sajandi keskpaigaks oli Kuusalus valdavaks
peakatteks pottmüts, mis valmistati meistrite poolt siiddamastist. Mütsi eesservas oli kitsas

pitsrüüž, nn treem. Kukla taha kinnitati lehvi seotud siidlint, mille otsad jäid seljale rippuma.
Neiud kandsid samuti pottmütse, ainult ilma treemita. Rikkal naisel võis olla pottmütse mitu
- vastavalt seelikutriipude värvile. Pottmüt-side kõrval kanti valgest linasest riidest tikitud
väikeseid nn argitanusid. Tanu äär oli kau-nistatud pitsiga, tikandile õmmeldi litreid.
Jalas kanti valgeid villaseid või puuvillaseid lihtkoes, koekirjalisi või vikkelsukki ning musti
kingi. Igaüks heledast parknahast soome susse endale lubada ei saanud
Ehted.
Eheteks olid sõled, preesid ja kaelakeed. Käiste kaelus kinnitati vitssõle või väiksema
preesiga, keset rinda seati kuhiksõlg või suurem prees. Kaela pandi helmeid ja hõbekett
kaelarahadega.
Neiud kandsid samasugust riietust, sealt puudus ainult põll. Peas kandsid nad võrukujulist
pärga kuklast rippuvate siidilintidega.
Pikk-kuued.
Üleriideks olid villasest riidest õmmeldud händadega (lahkvoldid) pikk-kuued, mis olid
külgedelt või seljataga vöökohalt rikkalikult volditud. Voltide arv näitas kandja jõukust.
Pikk-kuued olid naistel ja meestel enam-vähem ühesugused, kuid naiste pikk-kuued olid
eest avarama lõikega, et ehted välja paistaksid. Ka olid need rohkemate kaunistustega.
Põhja-Eesti pikk-kuued olid tavaliselt potisinised, kaunistuseks vasknööbid ja haagid.
Tavel kanti lambanahkseid kasukaid ja nahaga vooderdatud talvemütse.

Põhja - Eesti mees.
Kuusalu mees kandis tüüpilisi Põhja - Eesti meesterõivaid.
Särk.
Särk oli valmistatud valgest linasest
riidest. Õlalapid ja krae kaunistuseks
lihtpilud. Kaelus kinnitati südamekujulise vitssõlega.
Püksid.
Põlvpüksid olid seemisparki kitsenahast. Eest suleti värvel kahe
vasknööbiga. Säärte otstele jäeti lõhikud, kuhu tehti augud säärepaelte
läbipistmiseks, et kinnitada sukki.
Vatt.
Vatt õmmeldi lambamustast või
lambapruunist villasest riidest ja see
ulatus põlvini. Hõlmad kinnitati
haakidega ja laia üleni vaskpannaldega kaetud nahkrihmaga.
Kaapkübar oli tumepruunist vildist
pealt kitseneva rummuga.
Jalas olid meestel pruunid villased
sukad, mis kinnitati villasest lõngast
põimitud värviliste säärepaeltega. Kanti musti nahast kingi või
peaaegu põlvini ulatuva säärega suss-saapaid. Kuusalu nii
naiste kui ka meeste jalatsid näitavad nn sõbrakaubanduse
sidemeid soomlastega.
Talvel kanti lambanahkset kasukat ja lambanahkset mütsi kõrvikut.

