
Anija mõisa käsitöökambri töötoad 2023     

Hinnad on toodud koos käibemaksuga 

Lastegruppidele vanusega alla 19 a rakendub soodustus 15% 

Töötoa nimetus 
Miinimumtasu 
(grupp 1-4 in.) 

Grupp alates 5 

osalejast 
(tasu inimese kohta) Töötoa kestus Tulem 

Küünla meisterdamine 80 € 15 € 1,5 tundi osaleja saab kaasa 2 kuni 3 küünalt 

Käsitööseebi meisterdamine 80 € 15 € 1,5 tundi osaleja saab kaasa 2 kuni 3 seepi 

Unenäopüüdja meisterdamine 80 € 15 € 1,5 tundi osaleja saab kaasa oma tehtud unenäopüüdja 

Trühvlikommi valmistamine 64 € 15 € 1 tund osaleja saab kaasa 10 oma tehtud trühvlikommi ilusas karbis 

Ehete viltimine 88 € 18 € 1,5 tundi osaleja saab kaasa kuni 3 omatehtud ehet 

Vildihaldja meisterdamine 88 € 18 € 1,5 tundi osaleja saab kaasa 1 vildihaldja 

Pärja meisterdamine vastavalt hooajale 88 € 18 € 2 tundi osaleja saab kaasa oma tehtud pärja 

Mõisastiilis ehte valmistamine 64 € 15 € 1,5 tundi osaleja saab kaasa oma valmistatud ehted 

Mediteerimine koos eeterlike õlidega 60 € 13 € 1 kuni 1,5 tundi  

Kuuseehete valmistamine 60 € 13 € 1,5 tundi osaleja saab kaasa oma tehtud kuni 3 kuuseehet 

Täpimandala maalimine 120 € 25 € 2,5 tundi osaleja saab kaasa umbes 18 cm x 24 cm oma maalitud mandala 

Mandala maalimine 120 € 25 € 4 tundi osaleja saab kaasa oma valmistatud mandala 

Makrameest kaunistus seinale 120 € 25 € 3 kuni 4 tundi oselaja saab kaasa oma valmistatud seinakaunistuse 

Alkohoolsete tintidega pildi valmistamine 120 € 25 € 2,5 tundi valmib A3 suuruses pilt mille saab kaasaosaleja 

Karbi meisterdamine 88 € 18 € 1 kuni 1,5 tundi osaleja saab karbi kaasa 

Liimköites albumi meisterdamine 120 € 25 € 2,5  tundi osaleja saab albumi kaasas 

Magusa kimbu meisterdamine 120 € 25 €  2 tundi osaleja saab kaasa oma tehtud kimbu 

Puuviljakimbu meisterdamine 120 € 25 €  2 tundi osaleja saab kaasa oma tehtud kimbu 

Soolase kimbu meisterdamine 140 € 35 €  2 tundi osaleja saab kaasa oma tehtud kimbu 

Siidisalli maalimine(alates mai 2023) 120 € 25 € 2,5 tundi Osaleja saab kaasa siidisalli 

Näomaalingud 20 € 5 €   



Keraamika töötuba: tass 100 € 25 € 2 tundi Valmib savist tass, glasuurimata 

Glasuurimise töötuba: tass 100 € 25 € 1,5 tundi Tassi glasuurimine 

Keraamika töötuba: tass ja alustaldrik 140 € 35 € 2,5 tundi Valmib savist tass ja alustaldrik, glasuurimata 

Glasuurimise töötuba tass ja alustaldrik 140 € 35 € 2 tundi Tassi ja alustaldriku glasuurimine 

Keraamika töötuba: vaagen 140 € 35 € 2 tundi Valmib savist vaagen, glasuurimata 

Glasuurimise töötuba: vaagen 140 € 35 € 2 tundi Vaagna glasuurimine 

Keraamika töötuba: suur kann 200 € 40 € 3 tundi Valmib savist suur kann, glasuurimata 

Glasuurimise töötuba suur kann 200 € 50 € 3 tundi Suure kannu glasuurimine 

 

 


