
Teema - Kimbud 
Aeg 22. 07. 2021 
Kell 9.30-16.00 
 
 
 

1) Kimp. Kimbu osad. Spiraaltehnika. Spiraalkimp. Kimbu sidumine 
 

 
 
Materjal kaasa  - 2 tugevat peotäit sel ajal loodusest leiduvat materjali, eelistatud 
sirge varrega, võib ka olla mõned harulised, hea kui pika varrega ( 25 cm - 50 cm 
vahemikus oleks hea, mitte lühem) . Kindlasti rohelist materjali erinevat, peamiselt 
aga ka looduses kasvavad lilled.  
Kellel aialilli palju, siis loomulikult võib ka neid kasutada. 
 
Kaasa : tangid ja käärid 

 
 

2) Dekoratiivne kimp. Dekoratiivsus.  

 
           Materjal - 13 -16 nelki (täpne arv sõltub kursuslaste arvust) + karuhein on kursuse  
           poolt 
           Kaasa: tangid ja käärid, dekoreerimiseks mõni liblikas, lepatriinu vms 
  
 
 



 
 
 

3) Teema Ema-lapse kimp 

 

 
 
Praktilise tööna valmib 2 omavahel ühendatud kimpu 
 
Kaasa materjal - looduslik materjal ( mustikavars,pohlavars jms roheline) väga hea 
materjal raudrohi, soolikarohi, igasugu nupud ja looduses sel ajal õitsevad lilled, 
lisaks aialilli kui on - kokku taas 2-3  korralikku peotäit, pigem rohkem kui vähem 
paela 4  m ( laius mitte üle 3cm)  hea kui riidepael, mitte plastikust  
Kui võimalik, võib võtta kaasa väädi ( humal, metsviinapuu vms u 1,5 pikk ja mitte 
väga jäme, läbimõõt u 0,5 cm )  
Kaasa : tangid ja käärid 
 
 
 



 
 
4. Kimp söödavatest materjalidest 
Kimbu pakkimine 
Ainult söödavatest materjalidest või söödavad materjalid + lilled ja roheline vahele  

 

 
 
Kaasa : tangid ja käärid 
Kaasa: erinevaid puuvilju, pähkleid jms igasugu huvitavat söödavat 
materjali-rooskapsas, õun,sibul, laim, sidrun, apelsin, granaatõun, paprika, porgand, 
herned jne- suvi on rikkalik 
Koguse saate otsustada selle järgi kui asetate lauale ringi kõik selle, mida soovite 
kimpu panna. 
Ärge valige kõiki raskeid ja suuri elemente.  
Kui kimbus on 1-2 suurt materjali, siis ülejäänud võiks olla väiksem. 
Vaheroheline teeb kimbu elvamaks ja aitab täita tühjad augud-ideaalne taas 
mustikavars, pohl  jms 
 
 
 
Kursuse poolt - pakkimiseks paber , grilltikud, liimipüstolid, liim, kimpudeks 
vajalik traat, osaliselt metsa-ja aiamaterjali, sisal, dekoratiivse kimbu jaoks 
suured nelgid  


