
Klubi LIPS 

 

Andres Rohtla ja Tuuli Oru poolt loodud Kalevi Jahtklubi lipsude kujundus 

põhineb klassikalisel Inglise klubilipsul. Seda iseloomustavad Kalevi klubi 

värvides triibud, mis jooksevad suunaga vasakult õlalt paremale puusale. 

Siidist lipsud ja kaelasallid on valmistatud Itaalias. 

 

Lipsu ajalugu  (loe lisaks)   

Juba Vana Rooma sõdurid sidusid talvel endale riidetüki ümber kaela, et 

soojem oleks. Läbi ajaloo ongi erinevad kaelasidemed olnud eeskätt 

sõjaväeriietuse osa,  kuid ka kuningad ja aadlikud ehitsid end kalliskividega 

kaetud riidetükkidega, mis mähiti paar korda ümber kaela ja seoti kurgu all 

kaunilt sõlme. 

 

Tänapäeval tuntud lipsude otsesteks eelkäijateks olid inglise koolide ja klubide 

lipsud. 1880.aastal sidusid Oxfordi ülikooli Exeteri kolledzhi tudengid oma 

õlgkaabu kaunistuspaela ümber kaela ja leiutasid nõnda esimese klubilipsu. 

Nad tellisid oma rätsepatelt samade värvide ja kujundusega lipsud ja panid 

sellega aluse tervele uuele moesuunale, mida teised inglise klubid, koolid ja 

kolledzhid innukalt kopeerima asusid. Lipsud lõigati kanga lõime suunas ja 

vooderdati teist värvi kangaga. Paraku need kulusid kiiresti ja sõlme kohta 

tekkisid inetud kortsud. New Yorgi rätsep James Langsdorf tuli selle peale, et 

lipsud tuleb kangast lõigata diagonaalis ja voltida kokku mitmekordsest siidist. 

Selline lips on elastne ja ei kortsu ning sõlm püsib kenasti sees.  

 

Britt, kes kannab kaelas oma klubi, kooli või rügemendi lipsu, demonstreerib 

sellega maailmale ka oma sotsiaalset staatust. Inglismaal võib juhtuda eriline 

faux pas kui sa välismaalasena satud näiteks kandma oma äripartneri klubi 



mustriga lipsu, kuhu sa loomulikult ei kuulu. Selleks oleme Kalevi Jahtklubi 

lipsu sinisesse triipu kudunud väiksed KJK logod, et sellist segadust kindlasti 

vältida ning samas selgelt klubilist kuuluvust näidata. 

 

Meie lipsu triibud jooksevad klassikaliselt vasakult õlalt alla paremale järgides 

pealmise pintsakuhõlma joont. Meeste pintsaku vasak hõlm kinnitub 

ajalooliselt parema hõlma peale, sest mees pidi saama parema käega vabalt 

oma mõõka haarata. 1920-ndatel aastatel muutusid klubilipsud iseäranis 

populaarseks Ameerikas. Nutikad ameeriklased keerasid tuntud Vana Maailma 

triibukombinatsioonid lihtsalt teistpidi ja reklaamisid seda lausega: Famous 

stripes in the American way! 

 

Kaelarätik on lipsuga võrreldes vabam valik, mida võib kanda üherealise 

bleiseriga, ainult triiksärgiga või sviitriga. Rätik tuleb voltida diagonaali pidi 

salliks kokku (vaata siit) ja ühekordse sõlmega ümber kaela siduda. 

Meie klubi siidrätik on mõeldud ka naistele - seda võib kanda nii kaelas, peas 

kui ka aksessuaarina näiteks käekoti küljes. 

 

 

Klubi pintsak ehk BLEISER. 

1837.aaastal külastas Inglise kuninganna Victoria mereväe alust HMS BLAZER 

ja selleks pidulikuks sündmuseks oli laeva kapten tellinud endale tumesinise 

kaherealise kuldnööpidega pintsaku. Tema uudne riietus sai kuningliku 

heakskiidu ja peagi hakkasid ka teised kaptenid ja ohvitserid samasugust 

pintsakut kandma. Erru minnes jätkasid nad samasuguste riiete tellimist oma 

rätsepatelt ja nii läks see mood tasapisi tsiviilkäibesse. 

 



Bleiser on traditsiooniliselt kaherealine, kuue kuldse nööbiga, klapiga 

taskutega, kahe lõhikuga ning seda kantakse lipsuga. Bleiseri juurde kuuluvad 

keskmist halli tooni viigipüksid, kuid võib kanda ka tumehalle pükse, erinevat 

värvi puuvillaseid chinosid, sirgelõikelisi teksaseid. Tuleb ainult meeles pidada, 

et punaseid pükse võib etiketi järgi kanda üksnes see mees, kes on purjede all 

ületanud Atlandi ookeani. 

 

Üherealisel klubipintsakul puudub sarnane mereväeline taust  - seda hakati 

esmalt kasutama hoopis Inglise aerutamisklubide poolt. Need olid klubidel 

erinevat värvi - põhiliselt sinised, pudelirohelised, tumepunased, kollased, ka 

triibulised. Üherealine klubipintsak võib olla pealepandud taskutega, kuid 

tänapäeval on taskud üha sagedamini klapiga. Nööbid on kuldsed või vasksed 

oma klubi logoga. 

Sellist pintsakut võib kanda lipsuga, kaelarätiga või ilma. Seda võib kanda ka 

eest lahti ja see on igati vabam alternatiiv bleiserile. 

 

 

Lipsud ja kaelarätikud on saadaval jahtklubis. Lips maksab 30€ ja rätik 35€. 

Bleiserit, klubipintsakut ja pükse saab tellida nii standard suurustes kui ka oma 

mõõtude järgi. Bleiseri ja pintsaku hinnad alates 199€ standard suurustes ja 

329€ oma mõõtude järgi. Tellimuse täitmise tähtaeg on 4 nädalat. 

Mõõtude andmiseks ja kanga valimiseks palun lepi aeg kokku telefonil 

56290120 või tuuli@me.com 

 


