
Albumi tegemine etappidena 
1. kõigepealt kleepisin kokku 3 kihti õhemat pappi esi- ja tagakaaneks ja kui liim oli kuivanud, 

tegin augurauaga keskele augud sisse 
2. samamoodi kleepisin kokku albumi selja (see peab olema natuke laiem kui albumi sisu 

paksus on) 
3. lõika esi- ja tagakaane aukudega 

osa umbes 2,5-3cm kauguselt 
kaante küljest ära (see on selleks, et 
albumit pärast lahti saaks teha) 

4. kleebi liimiriide abil kaante 5 osa 
kokku – liimiriie peab olema 
piisavalt lai ja u 2cm mõlemast 
otsast pikem kui kaaned (kõigepalt 
liim kaanetükile, säti tükk 
liimiriidele ja tee nii kõigi viiega. 
Keera kaane peale ka ülemine ja 
alumine ots. Nüüd triigi liimiriie 
korralikult veel kaante külge) 

5. mõõda riie parajaks kaante järgi (et servad sirged tuleksid, tõmba lõikamisjoonelt niit välja) 
– riie peaks olema umbes 3 cm igast äärest suurem kui kaaned 

6. leia esikaane poole keskkoht ja kinnita sinna teist värvi niidiga märk 
7. lõika hõredast tikkimisriidest tikitavast pildist veidi suurem tükk ja traagelda see keskkohta 

arvestades riide külge 
8. tiki pilt ja jälgi, et sa niiti liialt ei pinguta, muidu jääb riie hiljem inetult kortsu 
9. kui pilt tikitud, sikuta tikkimisriie niithaaval pildi alt välja 
10. vajadusel triigi pilti kergelt 
11. mõõda ja märgi kaantele joon, milleni riie peaks ulatuma (sama palju kui enne riide suurema 

tegid) 
12. hakka ühest servast riiet kaante külge kleepima (mina kasutasin tavalist PVA liimi). Liimi 

pane korraga u 10cm'le, muidu kuivab liiga ära.  
13. kleebi vastasküljed paarisa, st nt kõigepealt alumine serv ja siis ülemine serv; alles siis 

esimene ja siis tagumine serv 
14. juba liimitud külgede vastaskülgi kleepides vaata, et riie jääks kenasti pingule 
15. nurkade puhul kleebi algul samamoodi nagu serv ja siis kleebi teine serv tema peale risti 

(pane liimi iga kihi vahele, muidu jääb riie lahti) 
16. tee sisu igale lehele augurauaga augud sisse 
17. köida kokku albumi sisu (mina kaustasin selleks sama mulineed, millega pildi tikkisin. 

Võtsin seda 4 u 1m juppi korraga ja "õmblesin" sisu läbi aukude kokku – tõmba mulinee 
pingule, muidu jäävad lehed loperdama) 

18. kaaned on sisu külge samuti mulineega köidetud. Selleks tee riide sisse aukude kohale 
augud (nõelaga ja venita siis auk suuremaks). Võtsin 6x mulinee, igaüks u 130cm pikkune. 
Keera mulineepundi ots u 30cm ulatuses pooleks ja tõmba aasast läbi 1x mulinee. Pane see 
1x mulinee nõela taha ja tõmba tagant ettepoole läbi ülemise augu ja siis eest tagantpoole 
läbi alumise augu. Seo mulineepunt tugevasti sõlme (tõmba korralikult pingule, et sisu 
võimalikult hästi paigal püsiks) ühest otsast (teine ots jääb pikk). Punu pikast otsast nii pikk 
palmik, et seda saab kasutada järjehoidjana. Tee palmiku otsa sõlm, et ta üles ei hargneks. 

19. et kleebitud osa viimistleda, kleebi albumi esimene ja viimane leht vastavalt esi- ja 
tagakaane külge 

20. kaunistuseks on ostetud Karnaluksist 2 nahast riba ja pakike puust pärleid 
21. üks nahariba on peaaegu pooleks pandud ja aasaosa ees kõigepealt alumisest august eest 

tahapoole läbi surutud ja siis ülemisest august tagant ettepoole läbi surutud. Siis tõmbasin 
alumise augu juures olevad otsad läbi ülemise augu juures oleva aasa ja pingutasin natuke. 



22. enne päris pingule tõmbamist kinnitasin sarnase aasaga teise riba esimese külge ja siis 
pingutasin esimese lõplikult. 

23. pärlid on ribade külge lihtsalt lükitud ja sõlmedega eraldatud (ehk siis teed meeldivasse 
kohta sõlme, paned pärli, teed talle võimalikult lähedale järgmise sõlme ja lükid sinna 
järgmise pärli jne) kokku on 12 pärlit, igal ribaotsal 3 pärlit, kõik on veidi erineva pikkusega 
ribad (ei pannud täpselt pooleks algul) ja pärlid on ka veidi erinevatel kõrgustel) 


