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Kaitseväe vormiriietuse kirjeldus

I OSA. MAAVÄE VORMIRIIETUSE KIRJELDUS

I jagu. Ajateenija varustus

1. Välivormi jakk

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Materjal: diagonaalriie; kiuline koostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Vormijakk on sirge siluetiga, üherealine, hõlma salakinnises on viisnööpi. Jakil on otsapandud varrukadja
mahapööratav krae. Krae nurgad on teravnurksed.

Jakil on sirgelõikelised pealeõmmeldud, lõõtsaga rinna- jaküljetaskud. Taskutel on salakinnisega
klapp.Salakinnises on kaks nööpi. Vasaku rinnatasku sisse on õmmeldudpliiatsitasku. Vasakul hõlmal
on tõmblukugasuletav sisetasku. Vasaku rinnatasku kohale on rohelise niidiga tikitud sõnad«EESTI
KAITSEVÄGI».

Jakil on kahe õmblusega varrukad. Varrukal on küünarnukipiirkonnasniiskuskindel tugevdusdetail
(kile-ja põhimaterjalist). Tugevdusdetaili kohal on paremal varrukal väeosaembleemi koht, vasakul
varrukalsirgelõikeline pealeõmmeldud, lõõtsaga tasku. Taskul ontakjapaelaga suletav klapp. Varrukasuus on
nööbigasuletav mansett.

Jaki vööjoonele, külgedele on õmmeldud kummipael.Alläär on palistatud. 

Jakil on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Pagun on 48 mmlaiune, pagunikate 50 mm laiune.

2. Välivormi püksid

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Materjal: diagonaalriie; kiuline koostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Vormipüksid on sirge siluetiga. Pükstel on küljetükigatöödeldud küljetaskud ja seljaosa paremal poolelklapiga
suletav sisselõikeline tasku. Taskul on salakinnisega klapp. Salakinnises on kaksnööpi. Püksisäärtel
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onsirgelõikeline pealeõmmeldud, lõõtsaga sääretasku.Taskul on salakinnisega klapp. Salakinnises on kaks
nööpi.

Pükste istmiku- ja põlvepiirkonda on õmmeldud niiskuskindladtugevdusdetailid (kile- japõhimaterjalist).

Esikeskõmblusesse on töödeldud tõmblukk-kinnis.Värvlil on seitse vöötrippi ja külgedel
pannaldegapingutusdetail.

Pükste alläär on palistatud. Palistuse vahele on õmmeldudreguleeritav kannapael.

3. Välivormi suvemüts

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Pealismaterjal: diagonaalriie; kiulinekoostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Suvemüts koosneb mütsipõhjast, -kõrvadetailidest ja -nokast.

Mütsipõhi on õmmeldud ovaalsest mütsilaest ja-küljest.

Mütsikõrvad on õmmeldud kahest detailist, õmblusegatagaosas. Kõrvadetailid on õmmeldud mütsiküljealläärde,
äärega higipaela vahele. Mütsikõrvad onkahekordsest riidest, eest suletavad kahe trukiga.

Mütsinokk on kaetud põhimaterjaliga. Noka kohale mütsiküljekeskele on kinnitatud kokard.

Mütsivooder on õmmeldud küljedetailist ja ovaalsest laedetailist.

4. Välivormi talvejope

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Pealismaterjal: diagonaalriie; kiulinekoostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Jope on sirge siluetiga ja üleni töödeldud voodrile. Jopel onäravõetav soojendusvooder jatehiskarusnahkne krae.
Krae ja soojendusvooder nööbitakse vajaduse korraljope külge.

Jope seljaosas on sirgelõikeline passe. Seljaosa ja passeühendusõmbluses on seljaosal kaks volti, misavanevad
käeaugukaare suunas.

Esikinnise salakinnises on kuus nööpi. Jope vööjoonele jaalläärde on õmmeldud nööritunnel.

Jopel on kaks sirgelõikelist pealeõmmeldud rinna- ja küljetaskut.Taskul on kaks ühesuunalist volti, misavanevad
küljeõmbluse poole. Taskuklapi salakinnises on kaks nööpi.Vasaku rinnatasku kohale on roheliseniidiga tikitud
sõnad «EESTI KAITSEVÄGI».

Varrukad on ühe õmblusega, küünarnukipiirkonda onõmmeldud tugevdusdetail. Vasakul varrukal
onsirgelõikeline pealeõmmeldud klapiga tasku. Taskuklapp on suletav takjapaelaga.Tasku kõrval on
sirgelõikelinepealeõmmeldud pliiatsitasku.

Jopel on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Paguni alumine ots onõmmeldudvarrukaühendusõmbluse vahele,
ülemine kinnitatakse jopelenööbiga. Pagun on 48 mm ja pagunikate 50 mmlaiune.

Vööjoonel küljeõmbluste kohal on vöörihmajaoks kaks aasa.

5. Välivormi talvepüksid

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Pealismaterjal: diagonaalriie; kiulinekoostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Vormipüksid on sirge siluetiga. Pükstel on äravõetavsoojendusvooder, mis nööbitakse pükste värvlikülge kuue
nööbiga.

Pükste kaldsuunalised taskud on töödeldud küljetükiga.Pükste esisalakinnis on kolme nööbiga,soojendusvoodri
esikinnis viie nööbiga. Püksivärvelon 85 mm laiune, suletav kahe nööbiga. Värvlil on kakspingutustrippi ning
vöörihma kandmiseks neli aasa. Pükstel kantakse trakse.

Pükstel on kaks pealeõmmeldud sirgelõikelist klapigasääretaskut. Taskul on kaks lahtist ühesuunalistvolti.
Voldid avanevad küljeõmbluse poole. Taskuklapil on kahenööbiga salakinnis.

Pükste alläär on palistatud. Alläärde onõmmeldud reguleeritava pikkusega kannapael.
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Püksisäärte põlvepiirkonnas ja pükste tagaosalistmikupiirkonnas on tugevdusdetail. Tagaosa paremalpool on
sisselõigatud, klapiga tasku. Taskuklapil on kahe nööbiga salakinnis.

6. Välivormi talvemüts

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Pealismaterjal: diagonaalriie; kiulinekoostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Talvemüts koosneb mütsipõhjast, -kõrvadest,kõrvaklappidest ja esidetailist.

Mütsipõhi on õmmeldud kuuest siilust.

Põhja allääre külge on õmmeldudmütsikõrvad, kõrvaklapid ja esidetail. Kõrvadetailid on kokkuõmmeldud
tagaosas ning on pealael suletavad takjapaelaga. Mütsikõrvad onkahekordsest riidest -- ühelt
pooltpõhimaterjalist, teiselt poolt tehiskarusnahast. Mütsikõrvu onvõimalik kanda allalastult või ülespandult.

Kõrvaklapidetail on voodriga töödeldud, äär on kanditudpõhimaterjalist diagonaalkandiga. Kõrvaklappeon
võimalik kanda allalastult või ülespandult mütsi sees.

Mütsi esidetail on kahekordsest riidest -- ühelt poolt põhimaterjalist,teiselt poolt tehiskarusnahast.Esidetail
kinnitatakse mütsipõhja külge takjapaelaga. Esidetaili keskele onkinnitatud kokard.

Mütsi vooder on vatiinile tepitud, õmmeldud kuuest siilust.

7. Sviiter

Värv: tumehall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Sviiter on kootud patentkoes. Sviiter on sirgelõikeline, pikendatud õlagaja lahtisesse käeaugukaardeõmmeldud
varrukatega. Kaelus on kõrge, tagasipööratav. Kaelus javarrukakäänised on kootud tugevdatudsoonikuna.

8. T-särk

Värv: roheline. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 90%puuvilla.

Kirjeldus:

T-särk on sirgelõikeline, ümmarguse kaeluse, pikendatudkäeaugukaarega ja lahtisesse käeaugukaardeõmmeldud
poolpikkade varrukatega. Kaelus on töödeldud soonikuga 1+1.Varrukasuu ja alläär on töödeldudkattemasinal. T-
särgi esiosa vasakule poole on rohelise niidiga tikitud sõnad«EESTI KAITSEVÄGI».

9. Sõrmkindad

Värv: tumehall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Harilikud kootud kindad, elastse äärisega.

10. Kiivrialune müts

Värv: must. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Müts on torukujuline, kahepoolne (sisemine pool on valge). Seda võibkanda näokattena või üleskäänatult
mütsina.Näokattel on silmade kõrgusel ovaalne ava.

11. Labakindad

Värv: khaki.

Pealismaterjal: spetsiaalriie; kiuline koostis: 100% polüestrit.

Kirjeldus:
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Labakindad on äravõetava sooja voodriga. Kinnas on käepealses osasja randme piirkonnas õmmeldudriidest.
Alumine osa, käepealse osa sõrmeotste piirkond ja pöial ontehisnahast. Pöidla alumises osas ontehisnahast
tugevdusdetail. Labakinda laiust randmeosas reguleerib alt kummipael ja pealttakjapaelagapingutuspael.

12. Vihmaülikonna jakk

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Materjal: vihmamantliriie.

Kirjeldus:

Jakk on sirge siluetiga, raglaanlõikeline, seljaosas on lahtine passe.Passe alla on õmmeldud
võrkkangas.Üherealises esikinnises on seitse trukki.

Jakil on kapuuts. Kapuutsi eesääres on nööritunnelnööriga.

Jakil on sissetöödeldud küljetaskud. Sirgelõikeline klapp onsuletav kahe trukiga.

Varrukasuu ja jope alläär on palistatud. Varrukasuus on trukk,alläärde on tõmmatud pingutusnöör.

48 mm laiune pagun on õmmeldud vasakule hõlmale, esikinnisepeale.

Jaki põhiõmblused on sulatatud, et tagada toote veekindlus.

13. Vihmaülikonna püksid

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Materjal: vihmamantliriie.

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga, traksidega. Traksid on kinnitatud pükstele kolmepandlaga. Pükste ülaäärdeon
õmmeldud nööritunnel pingutusnööriga.

Külgedel on liistuga töödeldud kaldsuunalised avadjuurdepääsuks püksitaskutele. Püksisäärtel onsisselõikelised
taskud. Sirgelõikeline tasuklapp suletakse takjapaelaga.

Alläär on palistatud. Pükste põhiõmblused on sulatatud,et tagada toote veekindlus.

14. Maskeerimisülikonna jakk

Värv: valge. Materjal: diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud (vähemalt25% puuvilla).

Kirjeldus:

Jakk on sirge siluetiga, esiosas on sirge passe. Esikinnis avaneb passe ulatuses. Kinnis ontöödeldudtõmblukuga.
Esiosas on klapiga pealeõmmeldud tasku. Taskuklapp onsuletav tõmblukuga.

Varrukas on õmmeldud lahtisesse käeaugukaarde. Varrukal on klapigapealeõmmeldud tasku, taskuklappon
suletav takjapaelaga. Varrukasuus on kummipael. Varrukal on kaenla all tuulutusavad.

Jaki kapuutsi eesääres on nööritunnel. Kapuutsile onõmmeldud takjapaelaga fikseeritavreguleerimisdetail.

Jaki allääres on nööritunnel ja nöör.

15. Maskeerimisülikonna püksid

Värv: valge. Materjal: diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud (vähemalt25% puuvilla).

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga, traksidega. Pükste ülaäärde onõmmeldud kummipael ja pingutusnöör.

Pükstel on liistuga töödeldud esikinnis ja küljetasku avad.

Püksisäärtel on klapiga pealeõmmeldud taskud. Taskuklapidon suletavad takjapaelaga.

Istmiku- ja põlvepiirkonnas on tugevdusdetailid.

Alläär on palistatud, palistuse vahele on asetatud nöör.Püksisäärde on õmmeldud sisemine sääredetail.Palistuse
vahele on õmmeldud kummipael ja kannapael.

16. Poolsaapad
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Värv: must. Pealsematerjal: veekindel veisenahk. Voodrimaterjal: voodrinahk.Tallamaterjal: valatudmonoliitne
kummitald. Talla kinnitusmeetod: rant -- läbiõmmeldud, liimitud.

Kirjeldus:

Poolsaabas on kõva vaheninatsi ja kapiga. Kannaossa on õmmeldudsisetagarihm ja laiendatudvälistagarihm.
Saapa põhipinsol on nahast. Saapakeel ja sääreülaserv on nahast, pehme vahedetailiga. Tallaninatsiosas ja
kannaosas on tugevdusnaelad tallakinnituse tugevdamiseks. Poolsaabas onnööritud läbi 16 (kuni20) aasa
(lubatud on ka öösid, haagid või kombineeritud variant).

17. Kummikud

Värv: must.

Kirjeldus:

Kõrge säärisega roomiktallaga kummisaapad, millesääreotstes on pingutuspaelad. Kontsa välisservalon
suusasideme kannarihma jaoks soon.

18. Talvekummikud

Värv: must.

Kirjeldus:

Talvekummikud on kõrge säärisega, roomiktallaga jaäravõetava vildist voodriga. Sääreotstes onpingutuspaelad.
Kontsa välisserval on suusasideme kannarihma jaoks soon.

19. Sussid

Värv: must või pruun.

Kirjeldus:

Lahtise ninatsi ja kannaosaga sussid.

20. Aluspüksid

Värv: roheline. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 50%puuvilla.

Kirjeldus:

Püksid on küljeõmblusteta. Esiosa kinnise ääred ontöödeldud kandiga. Ülemine äär on töödeldudkummipaelaga.
Alläär on palistatud.

21. Pikad aluspüksid

Värv: roheline. Materjal: kiuline ko trikotaaþ.

Kirjeldus:

Püksid on küljeõmblusteta. Esiosa kinnise ääred ontöödeldud kandiga. Ülemine äär ontöödeldudkummipaelaga.
Sääreotstesse on õmmeldud soonikust mansetid.Sammuõmblusesse on õmmeldud kiilud.

22. Särk

Värv: roheline. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: segakiud (vähemalt20% puuvilla).

Kirjeldus:

Särk on raglaanlõikeline, pikkade varrukatega, kõrge kaelusega.Varrukasuus on mansett. Särgil ontõmblukuga
sisselõikeline kinnis. Kinnis ontöödeldud katteriidega.

23. Taskurätik

Värv: kahevärviline (roheline, valge). Materjal: taskurätiriie; kiulinekoostis: 100%
puuvilla.Mõõt: 400 × 450 mm.
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24. Käterätik

Värv: roheline. Materjal: käterätiriie (froteesidus).Mõõt: 500 × 1000 mm.

25. Jalakuivatusrätik

Värv: hall. Materjal: käterätiriie (vahvelsidus); kiuline koostis: 100%puuvilla. Mõõt: 500 × 1000 mm.

26. Sokid

Värv: tumehall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 50% villa.

Kirjeldus:

Soki sääreosa on kootud soonikkoes, nina-, talla- ja kannaosa on froteekoes.

27. Sokid

Värv: must. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 70% puuvilla.

Kirjeldus:

Soonikkoes sääreosaga kootud sokid.

28. Sokid

Värv: tumehall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Harilikud kootud villased sokid.

29. Vöörihm

Värv: khaki. Materjal: punutud spetsiaalrihm.

Kirjeldus:

Vöörihma laius on 55 mm. Rihmal on 60 mm laiunemetallpannal ja neli metallist aasa. Kogu rihmapikkuses, iga
60 mm järel, on needitud augud vöörihma pikkusereguleerimiseks. Rihmal on metallotsad, millelon konks rihma
pikkuse fikseerimiseks.

30. Püksirihm

Värv: khaki või pruun. Materjal: punutud spetsiaalrihm.

Kirjeldus:

Püksirihm on 30 mm laiune.

31. Seljakott

Värv: khaki. Materjal: kummeeritud puuvillriie. Mõõt:570 × 580 mm.

Kirjeldus:

Koti ülemine ja alumine osa on ühendatud tõmblukuga. Kotikülgedel on pealeõmmeldud taskud,mõõduga
200 × 290 mm. Taskul on pandlaga suletavklapp. Kotisuu klapp on suletav kahe pandlaga. Klapi allon kotisuu
nööriga kokku tõmmatav. Kott toetub alumiiniumtorust(läbimõõt 16 mm) valmistatud raamile, misasub eraldi
taskus koti tagaseinas.

32. Madrats

Sisumaterjal: poroloon või puuvillane vatiin.Mõõt: 1925 × 64 × 10 mmvõi 1925 × 80 × 10 mm.

Kirjeldus:

Madratsil on äravõetav puuvillasest riidest madratsikate.

33. Tekk

Värv: roheline. Materjal: kiuline koostis: villa vähemalt 70%.Mõõt: 1400 × 2050 mm.
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34. Padi

Pealismaterjal: bjass; kiuline koostis: 100% puuvilla. Sisumaterjal: sünteetilinevatiin; kiuline koostis:100%
polüestrit. Mõõt: 500 × 600 mm.

35. Voodilina

Värv: valge. Materjal: bjass; kiuline koostis: 100% puuvilla. Mõõt:1500 × 214 mm.

36. Padjapüür

Värv: valge. Materjal: bjass; kiuline koostis: 100% puuvilla. Mõõt:500 × 600 mm.

II jagu. Lepingulises tegevteenistuses olevakaitseväelase varustus

I jaotis. Meeste varustus

Välivormi jakk, välivormi püksid, välivormi suvemüts,välivormi talvejope, välivormi talvepüksid,välivormi
talvemüts, sviiter, T-särk, sõrmkindad, labakindad,vihmaülikonna jakk, vihmaülikonna
püksid,poolsaapad, kummikud, talvekummikud, aluspüksid, pikad aluspüksid,särk, sokid, käterätik,
taskurätik,jalakuivatusrätik ja seljakott on samasugused kui käesoleva kirjelduseI osa I jaos.

37. Kaarditasku

Värv: must. Materjal: nahk või tehisnahk. Mõõt:270 × 360 mm.

Kirjeldus:

Kaarditaskul on taskud dokumentide ja kaustade jaoks. Vaheseinale on õmmeldudkummi- japliiatsihoidjad,
eraldi tasku on kurvimeetri jaoks. Sisepind on läbipaistvast kilest.Kaarditaskul on üleõlarihm.

38. Püksirihm

Värv: must. Materjal: nahk.

Kirjeldus:

Püksirihm on 30 mm laiune, metallpandlaga.

39. Vöörihm

Värv: khaki. Materjal: nahk.

Kirjeldus:

Vöörihm on 45 mm laiune, metallpandlaga. Pandlal on väikeseriigivapi ja kahe ristatud mõõga kujutis.

40. Vormikuub

Värv: khaki. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Vormikuub on poolliibuva siluetiga, klassikaliste otsaõmmeldud varrukateja reväärkraega.

Kuub on üleni õmmeldud voodrile. Voodri mõlemal hõlmalon põhimaterjalist kantidega töödeldudpõuetaskud.
Kuuel on vormi hoidmiseks küljesissevõte ninghõlmal on esisissevõte. Seljakeskõmblus lõpeballpool vööjoont
lõhikuga.

Kuub on üherealise esikinnisega. Esikinnises on neli suurtvorminööpi.

Rinnataskud on peale õmmeldud, figuurse taskuklapiga. Taskunurgadon ümardatud. Tasku keskel on40 mm
laiune vertikaalne lappvolt. Voldi ülemisel otsal on väikevorminööp taskuklapi sulgemiseks.

Küljetaskud on peale õmmeldud, figuurse taskuklapiga. Taskunurgad onümardatud. Tasku keskel on50 mm
laiune vertikaalne lappvolt. Voldi ülemisel otsal on väikevorminööp taskuklapi sulgemiseks.
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Varrukatel on vormi hoidmiseks küünarnuki- ja esiõmblus.Varrukasuus on 80 mm laiune mansett.Mansetil on
kaunistuseks kaks väikest vorminööpi, mis asuvad piki mansetiküünarnukiõmblust, sellest15 mm kaugusel,
jaotades manseti laiuse kolmeks võrdseks osaks. Varrukavälisküljel, manseti kohal, kantaksegradatsioonitunnust
-- kullavärvi paela. Paelast 5 mm kõrgemal,küünarnukiõmbluse ja varruka esimesemurdejoone vahelisest
keskkohast 10 mm eespool, kantakse ohvitseri eritunnust --kullavärvi niidiga tikitud suureriigivapi kujutist.

Pagunid on 48 mm laiused. Paguni üks ots on õmmeldud varrukaühendusõmbluse vahele, 120onurgagaots on
kinnitatud kuue külge väikese vorminööbiga.

Kuuekraele, krae otstest 2 mm ülespoole, on õmmeldudlõkmed. Lõkmed on kullavärvi niidiga tikitudkuuekraele
või samast riidest nelinurksele alusele.

Kindrali kuue krae otstel, 5 mm kaugusel välisservast, on musta kandigapiiratud vabarnapunasedlõkmed, mis on
kaunistatud tikitud stiliseeritud tammeoksa kujutisega. Lõkmepikkus on 80--90 mm, laius25 mm.

41. Vormipüksid

Värv: khaki. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga.

Pükste esipooled on töödeldud voodrile. Esipoolte viigijoon algabvärvli juures esikeskjoonele suunatudväikesest
voldist. Pükste seljaosas on sissevõtuvoldid.

Esikeskõmblusesse on töödeldud tõmblukk-kinnis.Värvel on suletav haagi ja nööbiga.

Pükstel on kaks küljetaskut ja üks tagatasku.

Küljetaskud on kaldsuunalised ning töödeldudküljetükiga. Pükste seljaosa paremal poolel asetsebsisselõigatud
nööpauktasku, mille sulgemiseks on aas ja nööp.

42. Vormimüts

Värv: khaki. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Mütsirumm on ühest tükist, õmblusega mütsi tagaosas.Rummu siseküljel on tehisnahast higirihm.Mütsipõhi on
ühest tükist, kujult ovaalne.Mütsirummu laius on 480 mm. Kindrali mütsi rumm onvabarnapunane ja piiratud
ülemisest ja alumisest äärest musta kandiga.

Mütsipõhja ja -rummu ühendab neljast tükist koosnevmütsiäär, mille vormi hoidmiseks on põhimaterjalija
voodri vahele asetatud tugevdusdetail. Kahel pool küljeõmblust onõhuaugud. Mütsipõhja ja -äärt
ühendavaõmbluse vahel on samast riidest kant.

Mütsil on mustast lakknahast nokk või fiibernokk. Mütsinokk onkinnitatud rummu alumise ääre jahigirihma
vahele. Vanemohvitseri mütsi noka äärel onkullavärvi niidiga tikitud üherealine tammelehti kujutavkaunistus,
kindrali mütsi noka äärel kaherealine kaunistus.

Mütsirummu alumisel äärel, mütsinoka kohal, on 15 mmlaiune kahest ühepikkusest osast koosnevmustast
lakknahast tormirihm, mille otsad on ühendatud kullavärvi metallpandlaga.Tormirihm on kinnitatudmütsirummu
külge kahe väikese vorminööbiga.

Mütsirummule, noka kohale, on kinnitatud ohvitseri mütsimärk.

43. Suvemüts

Värv: khaki. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Suvemüts koosneb mütsipõhjast ja figuurse kujugamütsiäärest. Mütsipõhi on õmmeldud piklikustmütsilaest ja
-küljest. Lae- ja küljedetailide ühendusõmblusevahele on õmmeldud põhimaterjalist kant.Mütsikülje vasakule
poolele on õmmeldud tikitud ohvitserimütsimärk.

Mütsikülje sisepoolele on õmmeldud higirihm. Mütsivooderon õmmeldud lae- ja küljedetailist.

44. Talvemüts

Värv: khaki. Pealismaterjal: mantliriie; kiuline koostis: vähemalt 90% villa.
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Kirjeldus:

Müts koosneb mütsipõhjast ja küljeosast.

Mütsipõhi on õmmeldud ovaalsest mütsilaest ja-küljedetailist.

Küljeosa on pealt tehiskarusnahast, sisemine detail põhimaterjalist.

Mütsil on mustast lakknahast nokk või fiibernokk.

Mütsipõhja alumisele äärele noka kohale on kahe väiksevorminööbiga kinnitatud kullavärvi paelastpunutis.
Mütsipõhjale punutise kohale on kinnitatud ohvitserimütsimärk.

Mütsivooder on õmmeldud küljedetailist ja ovaalsest laedetailist.

45. Mantel

Värv: khaki. Pealismaterjal: mantliriie; kiuline koostis: vähemalt 90% villa.

Kirjeldus:

Mantel on poolliibuva siluetiga, klassikaliste otsaõmmeldud varrukateja reväärkraega. Mantel onõmmeldud
üleni soojenduseta voodrile. Mõlemal hõlmal onkantidega töödeldud põuetasku.

Mantlil on vormi hoidmiseks vöösissevõte. Seljakeskõmbluson tepitud ja lõpeb allpool vööjoontlõhikuga.

Mantlil kantakse vööd. Vöö üks ots on120onurgaga, teises otsas on pannal. Vööl on viis needigatöödeldud auku,
mille vahe on 50 mm. Esimene auk asetseb vööotsast 150 mm kaugusel. Vöö kinnitub mantlilenelja aasaga.
Aasad asuvad selja- ja hõlmadetailide keskel, vööjoonel.

Mantlil on liistuga, sisselõigatud küljetaskud. Taskuliistu laius on40 mm.

Mantlil on kaherealine esikinnis, millel on kuus suurt vorminööpi (neistkolm nööpimiseks).

Varrukatele annavad vormi küünarnuki- ja esikeskõmblus.Varrukasuus on 100 mm laiune mansett.Mansetil on
kaunistuseks kaks väikest vorminööpi, mis on asetatud pikiküünarnukiõmblust, jaotades mansetilaiuse kolmeks
võrdseks osaks. Nööbid asetsevadküünarnukiõmblusest 20 mm kaugusel. Varrukavälisküljel,manseti kohal,
kantakse gradatsioonitunnust -- kullavärvi paela. Paelast 5 mmkõrgemal, küünarnukiõmbluseja varruka esimese
murdejoone vahelisest keskkohast 10 mm eespool kantakse ohvitserieritunnust -- kullavärviniidiga tikitud suure
riigivapi kujutist.

Mantlil on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Pagunid on 48 mmja pagunikatted 50 mm laiused,valmistatud
põhiriidest. Paguni 120onurgaga ots on kinnitatudmantli külge väikese vorminööbiga, teine ots onõmmeldud
varruka ühendusõmbluse vahele.

Mantlikraele, krae otstest 7 mm kaugusele on kinnitatud lõkmed.Lõkmed on tikitud kullavärvi
niidigamantlikraele või samast riidest nelinurksele alusele.

46. Vihmamantel

Värv: khaki. Materjal: vihmamantliriie.

Kirjeldus:

Vihmamantel on sirge siluetiga, raglaanlõikeline, mahapööratavakrae, küljeõmblustesse töödeldudtaskute ja
üherealise esikinnisega. Esikinnises on viis trukki. Mantel on voodrita.

Esi- ja seljaosas on lahtine, sirgelõikeline passe. Passe äär onühekordselt palistatud. Passe alla
onõhuläbilaskvuse parandamiseks õmmeldud võrkmaterjal.

Mantlil kantakse vööd. Vöö on kinnitatud mantlile neljaaasaga, mis on mantlile needitud.

Seljakeskõmbluses on kaetud lõhik, mis on ülaosas suletav kahetrukiga.

Varrukatele annavad vormi käsivarrepealne ja -alune õmblus.Varrukasuu on ühekordselt palistatud.Varrukasuust
60 mm kaugusel on pingutusdetail, mis on ühest otsastõmmeldud käsivarrepealse õmbluse vahele,teine ots on
täisnurkse kujuga ja kinnitub varrukale trukiga. Pingutusdetaili võibfikseerida kahes asendis.
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Vihmamantli krae on sirgelõikeline, mahapööratav ningteravnurksete nurkadega. Mantlil on
äravõetavkapuuts, mis kinnitub mantlile kolme trukiga. Kapuutsi eesääres onnööritunnel, milles on nöör
kapuutsikokkutõmbamiseks.

47. Jope

Värv: roheline. Pealismaterjal: diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud(vähemalt 25% puuvilla).

Kirjeldus:

Pikk sirgelõikeline jope on üleni töödeldud voodrile. Jopel onäravõetav tehiskarusnahastsoojendusvooder.
Soojendusvooder on jope külge nööbitud.

Jopel on püstkrae ja lahtisesse käeaugukaarde töödeldudvarrukad. Jope vööjoonele on õmmeldudnööritunnel.

Jopel on sirgelõikeline passe nii esi- kui ka seljaosas. Esikinnises ontõmblukk, mida katab
kinniseliist.Kinniseliist on suletav viie trukiga.

Jopel on sissetöödeldud rinnataskud ja pealeõmmeldudküljetaskud. Rinnataskud on suletavadtõmblukuga, mida
katab liist. Küljetaskutel on pealeõmmeldud klapp, mison suletav kahe trukiga. Jope paremalhõlmal on liistuga
töödeldud põuetasku. Äravõetavavoodri vasakul hõlmal on pealeõmmeldud, nööbiga suletavpõuetasku.

Pagunid on õmmeldud õlaõmbluse peale. Paguni ots kinnitub jopeletrukiga. Paguni laius on 48 mm.Jopel on
äravõetav kapuuts. Kapuutsi eesäärde on õmmeldudnööritunnel. Kapuutsi saab jopele kinnitada kolmetrukiga.
Jope alläär on palistatud.

48. Pikkade varrukatega vormisärk

Värv: hall. Materjal: päevasärgiriie; kiuline koostis: vähemalt50% puuvilla.

Kirjeldus:

Pikkade varrukatega vormisärk on sirge siluetiga. Särk on eest ülenilahtikäiv. Esikinnis on seitsmenööbiga.
Seljaosas on sirgelõikeline kahekordne passe. Seljaosa japasse ühendusõmbluses on seljaosal kaks volti,mis
avanevad käeaugukaare suunas.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga. Kraekand ontäisnurkne. Krae ja kraekannaühendusõmblus
on tikitud 1 mm kaugusele servast.

Varrukasuus on sisselõikeline kinnis. Kinnise pealmine pool ontöödeldud kandiga ning alumine
poolpalistatud. Varruka allääres on ümarate nurkadega mansett. Mansetiühendusõmbluses on volt, mille hari
onsuunatud sisselõikelise kinnise poole.

Vormisärgil on kaks sirgelõikelist pealeõmmeldud rinnataskut.Taskul on nööbiga suletav taskuklapp.Taskutel on
kaks vertikaalset, pealt kahe paralleeltikkereaga tepitud volti.

Vormisärgil on 48 mm laiused pagunid. Paguni üks ots onõmmeldud varruka ühendusõmbluse vahele,teine
kinnitatakse särgile nööbiga.

Vormisärgi alläär on kahekordselt tagasi pööratud japalistatud.

Krae välisserv, varruka ja käeaugukaare ühendusõmblus, passeja seljaosa ühendusõmblus,
rinnataskuteühendusõmblus, taskuklapi välisserv ja pagunite välisserv on tikitud0,1 cm kaugusel servast.

49. Lühikeste varrukatega vormisärk

Värv: hall. Materjal: päevasärgiriie; kiuline koostis: vähemalt50% puuvilla.

Kirjeldus:

Lühikeste varrukatega vormisärk on sirge siluetiga. Särk on eestüleni lahtikäiv. Esikinnis on seitsmenööbiga.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga. Kraekand ontäisnurkne. Krae ja kraekannaühendusõmblus
on tepitud 1 mm kaugusele servast.

Seljaosas on sirgelõikeline kahekordne passe. Sisemisele passele onõmmeldud firmasilt. Seljaosa japasse
ühendusõmbluses on seljaosal kaks volti, mis avanevadkäeaugukaare suunas.

Lühikeste varrukate alläär on kahekordselt palistatud 30 mmkaugusel servast.

Vormisärgil on kaks sirgelõikelist pealeõmmeldud rinnataskut.Taskul on nööbiga suletav taskuklapp.Taskutel on
kaks vertikaalset, pealt kahe paralleeltikkereaga tepitud volti.
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Vormisärgil on 48 mm laiused pagunid. Paguni üks ots onõmmeldud varruka ühendusõmbluse vahele,teine
kinnitatakse särgile nööbiga.

Vormisärgi alläär on kahekordselt palistatud.

Krae välisserv, varruka ja käeaugukaare ühendusõmblus, passeja seljaosa ühendusõmblus,
rinnataskuühendusõmblused, taskuklapi välisserv ja pagunite välisserv ontepitud 1 mm kaugusel servast.

50. Lips

Värv: khaki. Materjal: lipsusiid.

Kirjeldus:

Lips on allapoole laienev, täisnurkse otsaga. Laiemas osas on lipsu laius90 mm.

51. Nahkkindad

Värv: must. Materjal: nahk.

Kirjeldus:

Harilikud õmmeldud sõrmkindad.

52. Sall

Värv: hall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Harilik kootud sall.

53. Pullover

Värv: roheline. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Pullover on sirgelõikeline, madala kolmnurkse kaelusega, kootud patentkoes.

Riidest rinnatasku, pagunid, õla- ja varrukatugevdusdetailid on pealt tepitud. Riieon põhimaterjaligasama värvi.
Pulloveril on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Pagunid on48 mm ja pagunikatted 50 mmlaiused. Paguni
ots ja rinnataskuklapp suletakse takjapaelaga. Varrukasuus ontagasipööratav käänis. Pulloverikaelus, alläär ja
varrukakäänised on kootud tugevdatud soonikkoes.

54. Alussärk

Värv: valge. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 50% puuvilla.

Kirjeldus:

Harilik alussärk.

55. Kevad-sügiskingad

Värv: must. Pealsematerjal: veekindel nahk. Voodrimaterjal: voodrinahk.Tallamaterjal: valatudmonoliitne
kummitald.

Kirjeldus:

Kingad on kinnised, pealt nööritavad, kõva vaheninatsi ja kapiga.

56. Suvekingad

Värv: must. Pealsematerjal: veekindel nahk. Voodrimaterjal: voodrinahk.Tallamaterjal: valatudmonoliitne
kummitald.

Kirjeldus:
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Kinga pealsed on samasugused nagu kevad-sügiskingadel, tald on õhem.

57. Saapad

Värv: must. Pealsematerjal: veekindel nahk. Tallamaterjal: valatud monoliitnekummitald.

Kirjeldus:

Saapad on kõva vaheninatsi ja kapiga. Saapad on nööritavad, soojavoodriga.

58. Pidulik vormisärk

Värv: valge. Materjal: päevasärgiriie; kiuline koostis: vähemalt50% puuvilla.

Kirjeldus:

Pikkade varrukatega vormisärk on sirge siluetiga. Särk on eest ülenilahtikäiv. Esikinnis on seitsmenööbiga.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga. Kraekand ontäisnurkne. Krae ja kraekannaühendusõmblus
on tikitud 1 mm kaugusele servast.

Seljaosas on sirgelõikeline kahekordne passe. Seljaosa ja passeühendusõmbluses on seljaosal kaks volti,mis
avanevad käeaugukaare suunas.

Varrukasuus on sisselõikeline kinnis, mille pealmine pool ontöödeldud kandiga ning alumine poolpalistatud.
Varruka allääres on ümarate nurkadega mansett. Mansetiühendusõmbluses on volt, mille hari onsuunatud
sisselõikelise kinnise poole.

Vormisärgil on kaks sirgelõikelist pealeõmmeldud rinnataskut.Taskul on nööbiga suletav taskuklapp.Taskutel on
kaks vertikaalset, pealt kahe paralleeltikkereaga tepitud volti.

Vormisärgil on 48 mm laiused pagunid. Paguni üks ots onõmmeldud varruka ühendusõmbluse vahele,teine
kinnitatakse särgile nööbiga.

Vormisärgi alläär on kahekordselt tagasi pööratud japalistatud.

Krae välisserv, varruka ja käeaugukaare ühendusõmblus, passeja seljaosa ühendusõmblus,
rinnataskuühendusõmblused, taskuklapi välisserv ja pagunite välisserv on tikitud0,1 cm kaugusele servast.

59. Lips

Värv: must. Materjal: lipsusiid.

Kirjeldus:

Lips on allapoole laienev, täisnurkse otsaga. Laiemas osas on lipsu laius90 mm.

60. Paraadkindad

Värv: valge. Materjal: trikotaaþ.

Kirjeldus:

Harilikud õmmeldud sõrmkindad.

II jaotis. Naiste varustus

Välivormi jakk, välivormi püksid, välivormi suvemüts,välivormi talvejope, välivormi
talvepüksid,välivormi talvemüts, sviiter, T-särk, sõrmkindad, labakindad,vihmaülikonna jakk,
vihmaülikonna püksid,poolsaapad, kummikud, talvekummikud, pikad aluspüksid, särk,sokid, käterätik,
jalakuivatusrätik, taskurätik,püksirihm, seljakott, vöörihm, kaarditasku, vihmamantel, jope, pikkadevarrukatega
vormisärk, lühikeste varrukatega vormisärk, nahkkindad, sall,pullover ja paraadkindad on samasugused kui
käesoleva kirjelduse I osa IIjao I jaotises.

61. Vormikuub

Värv: khaki. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Vormikuub on poolliibuva siluetiga, klassikaliste otsaõmmeldudvarrukate ja reväärkraega.
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Kuub on üleni õmmeldud voodrile. Voodri mõlemal hõlmalon põhimaterjalist kantidega töödeldudpõuetaskud.
Kuuel on vormi hoidmiseks küljesissevõte ninghõlmal on esisissevõte. Seljakeskõmbluses onkinnine lõhik.

Kuub on üherealise esikinnisega. Esikinnises on neli suurtvorminööpi.

Rinna- ja küljetaskud on sisse töödeldud, figuurse taskuklapiga.Taskunurgad on ümardatud.
Taskuklapisulgemiseks on väike vorminööp.

Varrukatel on vormi hoidmiseks küünarnuki- ja esiõmblus.Varrukasuus on 80 mm laiune mansett.Mansetil on
kaunistuseks kaks väikest vorminööpi, mis asuvad piki mansetiküünarnukiõmblust, sellest15 mm kaugusel,
jaotades manseti laiuse kolmeks võrdseks osaks. Varrukavälisküljel, manseti kohal, kantaksegradatsioonitunnust
-- kullavärvi paela. Paelast 5 mm kõrgemal,küünarnukiõmbluse ja varruka esimesemurdejoone vahelisest
keskkohast 10 mm eespool kantakse ohvitseri eritunnust --kullavärvi niidiga tikitud suureriigivapi kujutist.

Pagunid on 48 mm laiused. Paguni üks ots on õmmeldud varrukaühendusõmbluse vahele, 120onurgagaots on
kinnitatud kuue külge väikese vorminööbiga.

Kuuekrael, krae otstest 2 mm ülespoole, kantakse lõkmeid.

Kindrali kuue krae otstel, 5 mm kaugusel välisservast, on musta kandigapiiratud vabarnapunasedlõkmed, mis
on kaunistatud tikitud stiliseeritud tammeoksa kujutisega. Lõkmeotsad on ristkülikukujulised.Lõkme pikkus on
80--90 mm, laius 25 mm.

62. Vormiseelik

Värv: khaki. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Seelik on sirge siluetiga, üleni õmmeldud voodrile. Vormiseelikul on vormihoidmiseks sissevõtted, kaksees ja
kaks taga. Seljakeskõmblus lõpeb lahtise lõhikuga.

Seelikul on seljakeskjoonel kaetud tõmblukuga kinnis. Värvel suletaksenööbiga.

Seelik ulatub põlveõndlani.

63. Vormipüksid

Värv: khaki. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga. Esipoolte viigijoon algab värvli juuresesikeskjoonele suunatud väikesestvoldist.
Pükste seljaosas on sissevõtted.

Pükstel on värvel, mis suletakse nööbiga.Püksivärvlile on õmmeldud seitse vöötrippi.Esikeskõmblusesse on
töödeldud tõmblukk-kinnis.

Pükstel on kaks küljetaskut ja üks tagatasku.

Küljetaskud on kaldsuunalised ning töödeldudküljetükiga. Pükste seljaosa paremal poolel asetsebsisselõikeline
nööpauktasku, mis suletakse nööbiga.

64. Vormimüts

Värv: khaki. Pealismaterjal: kübaravilt.

Kirjeldus:

Vormimüts koosneb mütsipõhjast ja -äärest.

Põhja alläärde on õmmeldud 15 mm laiune kardpael,paela kohale (5 mm kõrgusele) esikeskjoonele onkinnitatud
tikitud ohvitseri mütsimärk.

Mütsiääre serv on tepitud.

Mütsipõhja sisekülje alläärde on õmmeldudhigipael.
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65. Talvemüts

Värv: khaki. Pealismaterjal: mantliriie; kiuline koostis: vähemalt 90% villa.

Kirjeldus:

Müts koosneb mütsipõhjast ja küljeosast.

Mütsipõhi on õmmeldud ovaalsest mütsilaest ja-küljedetailist.

Küljeosa on pealt tehiskarusnahast, sisemine detail põhimaterjalist.

Mütsipõhja esikeskõmblusele on kinnitatud ohvitserimütsimärk.

Mütsivooder on õmmeldud küljedetailist ja ovaalsest laedetailist.

66. Mantel

Värv: khaki. Pealismaterjal: mantliriie; kiuline koostis: vähemalt 90% villa.

Kirjeldus:

Mantel on sirge siluetiga, raglaanlõikeline, reväärkraega jaäravõetava peleriiniga. Mantel on õmmeldudüleni
voodrile. Mantli seljakeskõmblusesse on töödeldud kaetudlõhik.

Mantlil on kaherealine esikinnis. Esikinnises on kuus suurt vorminööpi.

Mantlil on liistuga, sisselõigatud küljetaskud. Mantlil kantakse pandlagavööd.

Varrukasuus on 80 mm laiune mansett. Mansetil on kaks väikestvorminööpi. Manseti ühendusõmblusevahele
on õmmeldud kullavärvi pael. Paelast 5 mm kõrgemal,varrukapealsel õmblusel, kantakse ohvitserieritunnust --
kullavärvi niidiga tikitud suure riigivapi kujutist.

Peleriin on nööbitud mantlile nelja nööbiga ja ulatubvööjooneni.

Mantlil on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Pagunid on 48 mmja pagunikatted 50 mm laiused.Paguni ots
on nööbitud peleriinile väikese vorminööbiga.

Mantli alläär on maast 40 cm kõrgusel.

67. Kevad-sügiskingad

Värv: must. Pealsematerjal: nahk.

Kirjeldus:

Kingad on üleni jalapöida katva pealsega, kaunistusteta. Kontsad onkeskmise kõrgusega (30--40 mm).

68. Suvekingad

Värv: must. Pealsematerjal: nahk.

Kirjeldus:

Kingad on libiklõikelised, jalapöida osaliselt katva pealsega,kaunistusteta. Kontsad on keskmisekõrgusega
(40--50 mm).

69. Saapad

Värv: must. Pealsematerjal: veekindel nahk.

Kirjeldus:

Saapad on kaunistusteta, hariliku või sooja voodriga, madala võikeskmise kontsaga (20--40 mm),sääremarja
katvate sääristega. Säärise kõrguson 300--400 mm.

70. Pidulik pluus

Värv: valge.

Kirjeldus:
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Pidulik pluus on sirge siluetiga. Pluus on üleni eest lahti käiv. Esikinnis onsuletav seitsme nööbiga.Nööbid on
riidega kaetud.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga.

Seljaosa on ilma keskõmbluseta.

Varrukad on ühe õmblusega. Varrukasuus on sisselõikeline kinnis jamansett. Sisselõikeline kinnis ontöödeldud
kandiga. Manseti nurgad on täisnurksed. Mansett suletakseühe nööbiga. Manseti ühendusõmbluseson kaks volti,
mille harjad on suunatud kinnise poole.

II OSA. ÕHUVÄE VORMIRIIETUSE KIRJELDUS

I jagu. Ajateenija varustus

71. Välivormi jakk

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Materjal: diagonaalriie; kiuline koostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Vormijakk on sirge siluetiga, üherealine, hõlma salakinnises on viisnööpi. Jakil on otsapandud varrukadja
mahapööratav krae. Krae nurgad on teravnurksed.

Jakil on sirgelõikelised pealeõmmeldud, lõõtsaga rinna- jaküljetaskud. Taskutel on salakinnisega
klapp.Salakinnises on kaks nööpi. Vasaku rinnatasku sisse on õmmeldudpliiatsitasku. Vasakul hõlmal
on tõmblukugasuletav sisetasku. Vasaku rinnatasku kohale on rohelise niidiga tikitud sõnad«EESTI
KAITSEVÄGI».

Jakil on kahe õmblusega varrukad. Varrukal on küünarnukipiirkonnasniiskuskindel tugevdusdetail
(kile-ja põhimaterjalist). Tugevdusdetaili kohal on paremal varrukal väeosaembleemi koht, vasakul
varrukalsirgelõikeline pealeõmmeldud, lõõtsaga tasku. Taskul ontakjapaelaga suletav klapp. Varrukasuus on
nööbigasuletav mansett.

Jaki vööjoonele, külgedele on õmmeldud kummipael.Alläär on palistatud.

Jakil on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Pagun on 48 mmlaiune, pagunikate 50 mm laiune.

72. Välivormi püksid

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Materjal: diagonaalriie; kiuline koostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Vormipüksid on sirge siluetiga. Pükstel on küljetükigatöödeldud küljetaskud ja seljaosa paremal poolelklapiga
suletav sisselõikeline tasku. Taskul on salakinnisega klapp. Salakinnises on kaksnööpi. Püksisäärtel
onsirgelõikeline pealeõmmeldud, lõõtsaga sääretasku.Taskul on salakinnisega klapp. Salakinnises on kaks
nööpi.

Pükste istmiku- ja põlvepiirkonda on õmmeldud niiskuskindladtugevdusdetailid (kile- japõhimaterjalist).

Esikeskõmblusesse on töödeldud tõmblukk-kinnis.Värvlil on seitse vöötrippi ja külgedel
pannaldegapingutusdetail.

Pükste alläär on palistatud. Palistuse vahele on õmmeldudreguleeritav kannapael.

73. Välivormi suvemüts

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Pealismaterjal: diagonaalriie; kiulinekoostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Suvemüts koosneb mütsipõhjast, -kõrvadetailidest ja -nokast.

Mütsipõhi on õmmeldud ovaalsest mütsilaest ja-küljest.

Mütsikõrvad on õmmeldud kahest detailist, õmblusegatagaosas. Kõrvadetailid on õmmeldud mütsiküljealläärde,
äärega higipaela vahele. Mütsikõrvad onkahekordsest riidest, eest suletavad kahe trukiga.
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Mütsinokk on kaetud põhimaterjaliga. Noka kohale mütsiküljekeskele on kinnitatud kokard.

Mütsivooder on õmmeldud küljedetailist ja ovaalsest laedetailist.

74. Välivormi talvejope

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Pealismaterjal: diagonaalriie; kiulinekoostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Jope on sirge siluetiga ja üleni töödeldud voodrile. Jopel onäravõetav soojendusvooder jatehiskarusnahkne krae.
Krae ja soojendusvooder nööbitakse vajaduse korraljope külge.

Jope seljaosas on sirgelõikeline passe. Seljaosa ja passeühendusõmbluses on seljaosal kaks volti, misavanevad
käeaugukaare suunas.

Esikinnise salakinnises on kuus nööpi. Jope vööjoonele jaalläärde on õmmeldud nööritunnel.

Jopel on kaks sirgelõikelist pealeõmmeldud rinna- ja küljetaskut.Taskul on kaks ühesuunalist volti, misavanevad
küljeõmbluse poole. Taskuklapi salakinnises on kaks nööpi.Vasaku rinnatasku kohale on roheliseniidiga tikitud
sõnad «EESTI KAITSEVÄGI».

Varrukad on ühe õmblusega, küünarnukipiirkonda onõmmeldud tugevdusdetail. Vasakul varrukal
onsirgelõikeline pealeõmmeldud klapiga tasku. Taskuklapp on suletav takjapaelaga.Tasku kõrval on
sirgelõikelinepealeõmmeldud pliiatsitasku.

Jopel on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Paguni alumine ots onõmmeldudvarrukaühendusõmbluse vahele,
ülemine kinnitatakse jopelenööbiga. Pagun on 48 mm ja pagunikate 50 mmlaiune.

Vööjoonel küljeõmbluste kohal on vöörihmakandmiseks kaks aasa.

75. Välivormi talvepüksid

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Pealismaterjal: diagonaalriie; kiulinekoostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Vormipüksid on sirge siluetiga. Pükstel on äravõetavsoojendusvooder, mis nööbitakse pükste värvlikülge kuue
nööbiga.

Pükste kaldsuunalised taskud on töödeldud küljetükiga.Pükste esisalakinnis on kolme nööbiga,soojendusvoodri
esikinnis viie nööbiga. Püksivärvelon 85 mm laiune, suletav kahe nööbiga. Värvlil on kakspingutustrippi ning
vöörihma kandmiseks neli aasa. Pükstel kantakse trakse.

Pükstel on kaks pealeõmmeldud sirgelõikelist klapigasääretaskut. Taskul on kaks lahtist ühesuunalistvolti.
Voldid avanevad küljeõmbluse poole. Taskuklapil on kahenööbiga salakinnis.

Pükste alläär on palistatud. Alläärde onõmmeldud reguleeritava pikkusega kannapael.

Püksisäärte põlvepiirkonnas ja pükste tagaosalistmikupiirkonnas on tugevdusdetail. Tagaosa paremalpool on
sisselõigatud, klapiga tasku. Taskuklapil on kahe nööbiga salakinnis.

76. Välivormi talvemüts

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Pealismaterjal: diagonaalriie; kiulinekoostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Talvemüts koosneb mütsipõhjast, -kõrvadest,kõrvaklappidest ja esidetailist.

Mütsipõhi on õmmeldud kuuest siilust.

Põhja allääre külge on õmmeldudmütsikõrvad, kõrvaklapid ja esidetail. Kõrvadetailid on kokkuõmmeldud
tagaosas ning on pealael suletavad takjapaelaga. Mütsikõrvad onkahekordsest riidest -- ühelt
pooltpõhimaterjalist, teiselt poolt tehiskarusnahast. Mütsikõrvu onvõimalik kanda allalastult või ülespandult.

Kõrvaklapidetail on voodriga töödeldud, äär on kanditudpõhimaterjalist diagonaalkandiga. Kõrvaklappeon
võimalik kanda allalastult või ülespandult mütsi sees.

Mütsi esidetail on kahekordsest riidest -- ühelt poolt põhimaterjalist,teiselt poolt tehiskarusnahast.Esidetail
kinnitatakse mütsipõhja külge takjapaelaga. Esidetaili keskele onkinnitatud kokard.
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Mütsi vooder on vatiinile tepitud, õmmeldud kuuest siilust.

77. Sviiter

Värv: tumehall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Sviiter on kootud patentkoes. Sviiter on sirgelõikeline, pikendatud õlaga jalahtisesse käeaugukaardeõmmeldud
varrukatega. Kaelus on kõrge, tagasipööratav. Kaelus javarrukakäänised on kootud tugevdatudsoonikuna.

78. T-särk

Värv: roheline. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 90%puuvilla.

Kirjeldus:

T-särk on sirgelõikeline, ümmarguse kaeluse, pikendatudkäeaugukaarega ja lahtisesse käeaugukaardeõmmeldud
poolpikkade varrukatega. Kaelus on töödeldud soonikuga1+1. Varrukasuu ja alläär on töödeldudkattemasinal. T-
särgi esiosa vasakule poole on rohelise niidiga tikitud sõnad«EESTI KAITSEVÄGI».

79. Sõrmkindad

Värv: tumehall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Harilikud kootud kindad, elastse äärisega.

80. Kiivrialune müts

Värv: must. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Müts on torukujuline, kahepoolne (sisemine pool on valge). Seda võibkanda näokattena või üleskäänatult
mütsina.Näokattel on silmade kõrgusel ovaalne ava.

81. Labakindad

Värv: khaki. Pealismaterjal: spetsiaalriie; kiuline koostis: 100% polüestrit.

Kirjeldus:

Labakindad on äravõetava sooja voodriga. Kinnas on käepealses osasja randme piirkonnas õmmeldudriidest.
Alumine osa, käepealse osa sõrmeotste piirkond ja pöial ontehisnahast. Pöidla alumises osas ontehisnahast
tugevdusdetail. Labakinda laiust randmeosas reguleerib alt kummipael japealt takjapaelagapingutuspael.

82. Vihmaülikonna jakk

Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Materjal: vihmamantliriie.

Kirjeldus:

Jakk on sirge siluetiga, raglaanlõikeline, seljaosas on lahtine passe. Passe alla onõmmeldud
võrkkangas.Üherealises esikinnises on seitse trukki.

Jakil on kapuuts. Kapuutsi eesääres on nööritunnelnööriga.

Jakil on sissetöödeldud küljetaskud. Sirgelõikeline klapp onsuletav kahe trukiga.

Varrukasuu ja alläär on palistatud. Varrukasuus on trukk,alläärde on tõmmatud pingutusnöör.

48 mm laiune pagun on õmmeldud vasakule hõlmale, esikinnisepeale.

Jaki põhiõmblused on sulatatud, et tagada toote veekindlus.

83. Vihmaülikonna püksid
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Värv: 3-värviline kamuflaaþ. Materjal: vihmamantliriie.

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga, traksidega. Traksid on kinnitatud pükstele kolmepandlaga. Pükste ülaäärdeon
õmmeldud nööritunnel pingutusnööriga.

Külgedel on liistuga töödeldud kaldsuunalised avadjuurdepääsuks püksitaskutele. Püksisäärtel onsisselõikelised
taskud. Sirgelõikeline tasuklapp suletakse takjapaelaga.

Alläär on palistatud. Pükste põhiõmblused on sulatatud,et tagada toote veekindlus.

84. Maskeerimisülikonna jakk

Värv: valge. Materjal: diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud (vähemalt25% puuvilla).

Kirjeldus:

Jakk on sirge siluetiga, esiosas on sirge passe. Esikinnis avaneb passe ulatuses. Kinnis ontöödeldudtõmblukuga.
Esiosas on klapiga pealeõmmeldud tasku. Taskuklapp onsuletav tõmblukuga.

Varrukas on õmmeldud lahtisesse käeaugukaarde. Varrukal on klapigapealeõmmeldud tasku, taskuklappon
suletav takjapaelaga. Varrukasuus on kummipael. Varrukal on kaenla all tuulutusavad.

Jaki kapuutsi eesääres on nööritunnel. Kapuutsile onõmmeldud takjapaelaga fikseeritavreguleerimisdetail.

Jaki allääres on nööritunnel ja nöör.

85. Maskeerimisülikonna püksid

Värv: valge. Materjal: diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud (vähemalt25% puuvilla).

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga, traksidega. Pükste ülaäärde onõmmeldud kummipael ja pingutusnöör.

Pükstel on liistuga töödeldud esikinnis ja küljetasku avad.

Püksisäärtel on klapiga pealeõmmeldud taskud. Taskuklapidon suletavad takjapaelaga.

Istmiku- ja põlvepiirkonnas on tugevdusdetailid.

Alläär on palistatud, palistuse vahele on asetatud nöör.Püksisäärde on õmmeldud sisemine sääredetail.Alläär on
palistatud. Palistuse vahele on õmmeldud kummipael ja kannapael.

86. Poolsaapad

Värv: must. Pealsematerjal: veekindel veisenahk. Voodrimaterjal: voodrinahk.Tallamaterjal: valatudmonoliitne
kummitald. Talla kinnitusmeetod: rant -- läbiõmmeldud, liimitud.

Kirjeldus:

Poolsaabas on kõva vaheninatsi ja kapiga. Kannaossa on õmmeldudsisetagarihm ja laiendatudvälistagarihm.
Saapa põhipinsol on nahast. Saapakeel ja sääreülaserv on nahast, pehme vahedetailiga. Tallaninatsiosas ja
kannaosas on tugevdusnaelad tallakinnituse tugevdamiseks. Poolsaabas onnööritud läbi 16 (kuni20) aasa
(lubatud on ka öösid, haagid või kombineeritud variant).

87. Kummikud

Värv: must.

Kirjeldus:

Kõrge säärisega roomiktallaga kummisaapad, millesääreotstes on pingutuspaelad. Kontsa välisservalon
suusasideme kannarihma jaoks soon.

88. Talvekummikud

Värv: must.

Kirjeldus:
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Talvekummikud on kõrge säärisega, roomiktallaga jaäravõetava vildist voodriga. Sääreotstes onpingutuspaelad.
Kontsa välisserval on suusasideme kannarihma jaoks soon.

89. Sussid

Värv: must või pruun.

Kirjeldus:

Lahtise ninatsi ja kannaosaga sussid.

90. Aluspüksid

Värv: roheline. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 50%puuvilla.

Kirjeldus:

Püksid on küljeõmblusteta. Esiosa kinnise ääred ontöödeldud kandiga. Ülemine äär on töödeldudkummipaelaga
kattemasinal. Alläär on töödeldud kattemasinal.

91. Pikad aluspüksid

Värv: roheline. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 50%puuvilla.

Kirjeldus:

Püksid on küljeõmblusteta. Esiosa kinnise ääred ontöödeldud kandiga. Ülemine äär on töödeldudkummipaelaga
kattemasinal. Sääreotstesse on õmmeldud soonikustmansetid. Sammuõmblusesse on õmmeldudkiilud.

92. Särk

Värv: roheline. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: segakiud (vähemalt20% puuvilla).

Kirjeldus:

Särk on raglaanlõikeline, pikkade varrukatega, kõrge kaelusega.Varrukasuus on mansett. Särgil ontõmblukuga
sisselõikeline kinnis. Kinnis ontöödeldud katteriidega.

93. Taskurätik

Värv: kahevärviline (roheline, valge). Materjal: taskurätiriie; kiulinekoostis: 100%
puuvilla.Mõõt: 400 × 450 mm.

94. Käterätik

Värv: roheline. Materjal: käterätiriie (froteesidus).Mõõt: 500 × 1000 mm.

95. Jalakuivatusrätik

Värv: hall. Materjal: käterätiriie (vahvelsidus); kiuline koostis: 100%puuvilla. Mõõt: 500 × 1000 mm.

96. Sokid

Värv: tumehall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 50% villa.

Kirjeldus:

Soki sääreosa on kootud soonikkoes, nina-, talla- ja kannaosa on froteekoes.

97. Sokid

Värv: must. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 70% puuvilla.

Kirjeldus:

Soonikkoes sääreosaga kootud sokid.

98. Sokid
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Värv: tumehall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Harilikud kootud villased sokid.

99. Vöörihm

Värv: khaki. Materjal: punutud spetsiaalrihm.

Kirjeldus:

Vöörihma laius on 55 mm. Rihmal on 60 mm laiunemetallpannal ja neli metallist aasa. Kogu rihmapikkuses, iga
60 mm järel, on needitud augud vöörihma pikkusereguleerimiseks. Rihma metallotstel on konksudrihma pikkuse
fikseerimiseks.

100. Püksirihm

Värv: khaki. Materjal: punutud spetsiaalrihm.

Kirjeldus:

Püksirihm on pandlaga, 30 mm laiune.

101. Seljakott

Värv: khaki. Materjal: kummeeritud puuvillriie. Mõõt:570 × 580 mm.

Kirjeldus:

Koti ülemine ja alumine osa on ühendatud tõmblukuga. Kotikülgedel on pealeõmmeldud taskud,mõõduga
200 × 290 mm. Taskul on pandlaga suletavklapp. Kotisuu klapp on suletav kahe pandlaga. Klapi allon kotisuu
nööriga kokku tõmmatav. Kott toetub alumiiniumtorust(läbimõõt 16 mm) valmistatud raamile, misasub eraldi
taskus koti tagaseinas.

102. Madrats

Sisumaterjal: poroloon või puuvillane vatiin. Mõõt:1925 × 64 × 10 mm või1925 × 80 × 10 mm.

Kirjeldus:

Madratsil on äravõetav puuvillasest riidest madratsikate.

103. Tekk

Värv: roheline. Materjal: kiuline koostis: villa vähemalt 70%.Mõõt: 1400 × 2050 mm.

104. Padi

Pealismaterjal: bjass; kiuline koostis: 100% puuvilla. Sisumaterjal: sünteetilinevatiin; kiuline koostis:100%
polüestrit. Mõõt: 500 × 600 mm.

105. Voodilina

Värv: valge. Materjal: bjass; kiuline koostis: 100% puuvilla. Mõõt:1500 × 214 mm.

106. Padjapüür

Värv: valge. Materjal: bjass; kiuline koostis: 100% puuvilla. Mõõt:500 × 600 mm.

II jagu. Lepingulises tegevteenistuses oleva

kaitseväelase varustus

I jaotis. Meeste varustus

Välivormi jakk, välivormi püksid, välivormi suvemüts,välivormi talvejope, välivormi talvepüksid,välivormi
talvemüts, sviiter, T-särk, sõrmkindad, labakindad,vihmaülikonna jakk, vihmaülikonna püksid,
poolsaapad, kummikud,talvekummikud, aluspüksid, pikad aluspüksid, särk, sokid,käterätik,
taskurätik,jalakuivatusrätik, ja seljakott on samasugused kui käesoleva kirjelduse II osaI jaos.

107. Kaarditasku
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Värv: must. Materjal: nahk või tehisnahk. Mõõt:270 × 360 mm.

Kirjeldus:

Kaarditaskul on taskud dokumentide ja kaustade jaoks. Vaheseinale on õmmeldudkummi- japliiatsihoidjad,
eraldi tasku on kurvimeetri jaoks. Sisepind on läbipaistvast kilest.Kaarditaskul on 1300 mmpikkune üleõlarihm.

108. Püksirihm

Värv: must. Materjal: nahk.

Kirjeldus:

Püksirihm on 30 mm laiune, metallpandlaga.

109. Vöörihm

Värv: khaki. Materjal: nahk.

Kirjeldus:

Vöörihm on 45 mm laiune, metallpandlaga. Pandlal on väikeseriigivapi ja kahe ristatud mõõga kujutis.

110. Vormikuub

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Vormikuub on poolliibuva siluetiga, klassikaliste otsaõmmeldudvarrukate ja reväärkraega.

Kuub on üleni õmmeldud voodrile. Voodri mõlemal hõlmalon põhimaterjalist kantidega töödeldudpõuetaskud.
Kuuel on vormi hoidmiseks küljesissevõte ninghõlmal on esisissevõte. Seljakeskõmblus lõpeballpool vööjoont
lõhikuga.

Kuub on üherealise esikinnisega. Esikinnises on neli suurtvorminööpi.

Rinnataskud on peale õmmeldud, figuurse taskuklapiga. Taskunurgadon ümardatud. Tasku keskel on40 mm
laiune vertikaalne lappvolt. Voldi ülemisel otsal on väikevorminööp taskuklapi sulgemiseks.

Küljetaskud on peale õmmeldud, figuurse taskuklapiga. Taskunurgad onümardatud. Tasku keskel on50 mm
laiune vertikaalne lappvolt. Voldi ülemisel otsal on väikevorminööp taskuklapi sulgemiseks.

Varrukatel on vormi hoidmiseks küünarnuki- ja esiõmblus.Varrukasuus on 80 mm laiune mansett.Mansetil on
kaunistuseks kaks väikest vorminööpi, mis asuvad pikimanseti küünarnukiõmblust, sellest 15 mmkaugusel,
jaotades manseti laiuse kolmeks võrdseks osaks. Varrukavälisküljel, manseti kohal, kantaksegradatsioonitunnust
-- kullavärvi paela. Paelast 5 mm kõrgemal,küünarnukiõmbluse ja varruka esimesemurdejoone vahelisest
keskkohast 10 mm eespool, kantakse ohvitseri eritunnust --kullavärvi niidiga tikitud suureriigivapi kujutist.

Pagunid on 48 mm laiused. Paguni üks ots on õmmeldud varrukaühendusõmbluse vahele, 120onurgagaots on
kinnitatud kuue külge väikese vorminööbiga.

Kuuekraele, krae otstest 2 mm ülespoole, on õmmeldudlõkmed. Lõkmed on kullavärvi niidiga tikitudkuuekraele
või samast riidest nelinurksele alusele.

Kindrali kuue krae otstel, 5 mm kaugusel välisservast, on musta kandigapiiratud vabarnapunasedlõkmed, mis on
kaunistatud tikitud stiliseeritud tammeoksa kujutisega. Lõkmepikkus on 80--90 mm, laius25 mm.

111. Vormipüksid

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga.

Pükste esipooled on töödeldud voodrile. Esipoolte viigijoon algabvärvli juures esikeskjoonele suunatudväikesest
voldist. Pükste seljaosas on sissevõtuvoldid.
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Esikeskõmblusesse on töödeldud tõmblukk-kinnis.Värvel on suletav haagi ja nööbiga.

Pükstel on kaks küljetaskut ja üks tagatasku.

Küljetaskud on kaldsuunalised ning töödeldudküljetükiga. Pükste seljaosa paremal poolel asetsebsisselõigatud
nööpauktasku, mille sulgemiseks on aas janööp.

112. Vormimüts

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Mütsirumm on ühest tükist, õmblusega mütsi tagaosas.Rummu siseküljel on tehisnahast higirihm.Mütsipõhi on
ühest tükist, kujult ovaalne.Mütsirummu laius on 480 mm. Kindrali mütsi rumm onvabarnapunane ja piiratud
ülemisest ja alumisest äärest musta kandiga.

Mütsipõhja ja -rummu ühendab neljast tükist koosnevmütsiäär, mille vormi hoidmiseks on põhimaterjalija
voodri vahele asetatud tugevdusdetail. Kahel pool küljeõmblust onõhuaugud. Mütsipõhja ja -äärt
ühendavaõmbluse vahel on samast riidest kant.

Mütsil on mustast lakknahast nokk või fiibernokk. Mütsinokk onkinnitatud rummu alumise ääre jahigirihma
vahele. Vanemohvitseri mütsi noka äärel onkullavärvi niidiga tikitud üherealine tammelehti kujutavkaunistus,
kindrali mütsi noka äärel kaherealine kaunistus.

Mütsirummu alumisel äärel, mütsinoka kohal, on 15 mmlaiune kahest ühepikkusest osast koosnevmustast
lakknahast tormirihm, mille otsad on ühendatud kullavärvi metallpandlaga.Tormirihm on kinnitatudmütsirummu
külge kahe väikese vorminööbiga.

Mütsirummule, noka kohale, on kinnitatud ohvitseri mütsimärk.

113. Suvemüts

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Suvemüts koosneb mütsipõhjast ja figuurse kujugamütsiäärest. Mütsipõhi on õmmeldud piklikustmütsilaest ja
-küljest. Lae- ja küljedetailide ühendusõmblusevahele on õmmeldud põhimaterjalist kant.Mütsikülje vasakule
poolele on õmmeldud tikitud ohvitserimütsimärk.

Mütsikülje sisepoolele on õmmeldud higirihm. Mütsivooderon õmmeldud lae- ja küljedetailist.

114. Talvemüts

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: mantliriie; kiuline koostis: vähemalt90% villa.

Kirjeldus:

Müts koosneb mütsipõhjast ja küljeosast.

Mütsipõhi on õmmeldud ovaalsest mütsilaest ja-küljedetailist.

Küljeosa on pealt tehiskarusnahast, sisemine detail põhimaterjalist.

Mütsil on mustast lakknahast nokk või fiibernokk.

Mütsipõhja alumisele äärele noka kohale on kahe väiksenööbiga kinnitatud kullavärvi paelast
punutis.Mütsipõhjale punutise kohale on kinnitatud ohvitseri mütsimärk.

Mütsivooder on õmmeldud küljedetailist ja ovaalsest laedetailist.

115. Mantel

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: mantliriie; kiuline koostis: vähemalt90% villa.

Kirjeldus:

Mantel on poolliibuva siluetiga, klassikaliste otsaõmmeldud varrukateja reväärkraega. Mantel onõmmeldud
üleni soojenduseta voodrile. Mõlemal hõlmal onkantidega töödeldud põuetasku.

Mantlil on vormi hoidmiseks vöösissevõte. Seljakeskõmbluson tepitud ja lõpeb allpool vööjoontlõhikuga.
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Mantlil kantakse vööd. Vöö üks ots on120onurgaga ja teises otsas on pannal. Vööl on viis needigatöödeldud
auku, nende vahe on 50 mm. Esimene auk asetsebvöö otsast 150 mm kaugusel. Vöö kinnitub mantlilenelja
aasaga. Aasad asuvad selja- ja hõlmadetailide keskel, vööjoonel.

Mantlil on liistuga, sisselõigatud küljetaskud. Taskuliistu laius on40 mm.

Mantlil on kaherealine esikinnis, millel on kuus suurt vorminööpi (neistkolm nööpimiseks).

Varrukatele annavad vormi küünarnuki- ja esikeskõmblus.Varrukasuus on 100 mm laiune mansett.Mansetil on
kaunistuseks kaks väikest vorminööpi, mis on asetatud pikiküünarnukiõmblust, jaotades mansetilaiuse kolmeks
võrdseks osaks. Nööbid asetsevadküünarnukiõmblusest 20 mm kaugusel. Varrukavälisküljel,manseti kohal,
kantakse gradatsioonitunnust -- kullavärvi paela. Paelast 5 mmkõrgemal, küünarnukiõmbluseja varruka esimese
murdejoone vahelisest keskkohast 10 mm eespool, kantakseohvitseri eritunnust -- kullavärviniidiga tikitud suure
riigivapi kujutist.

Mantlil on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Pagunid on 48 mmja pagunikatted 50 mm laiused,valmistatud
põhiriidest. Paguni 120onurgaga ots on kinnitatudmantli külge väikese vorminööbiga, teine ots onõmmeldud
varruka ühendusõmbluse vahele.

Mantlikraele, krae otstest 7 mm kaugusele, on kinnitatud lõkmed.Lõkmed on tikitud kullavärvi
niidigamantlikraele või samast riidest nelinurksele alusele.

116.  Vihmamantel

Värv: hall. Materjal: vihmamantliriie.

Kirjeldus:

Vihmamantel on sirge siluetiga, raglaanlõikeline, mahapööratavakrae, küljeõmblustesse töödeldudtaskute ja
üherealise esikinnisega. Esikinnises on viis trukki. Mantel on voodrita.

Esi- ja seljaosas on lahtine, sirgelõikeline passe. Passe äär onühekordselt palistatud. Seljaosas on passealla
õhuläbilaskvuse parandamiseks õmmeldud võrkmaterjal.

Mantlil kantakse vööd. Vöö on kinnitatud mantlile neljaaasaga, mis on mantlile needitud.

Seljakeskõmbluses on kaetud lõhik, mis on ülaosas suletav kahetrukiga.

Varrukatele annavad vormi käsivarrepealne ja -alune õmblus.Varrukasuu on ühekordselt palistatud.Varrukasuust
60 mm kaugusel on pingutusdetail, mis on ühest otsastõmmeldud käsivarrepealse õmbluse vahele,teine ots on
täisnurkse kujuga ja kinnitub varrukale trukiga. Pingutusdetaili võibfikseerida kahes asendis.

Vihmamantli krae on sirgelõikeline, mahapööratav ningteravnurksete nurkadega. Mantlil on
äravõetavkapuuts, mis kinnitub mantlile kolme trukiga. Kapuutsi eesääres onnööritunnel, milles on nöör
kapuutsikokkutõmbamiseks.

117. Jope

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: vetthülgav diagonaalriie; kiuline koostis:segakiud (vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Pikk sirgelõikeline jope on üleni töödeldud voodrile. Jopel onäravõetav tehiskarusnahastsoojendusvooder.
Soojendusvooder on jope külge nööbitud.

Jopel on püstkrae ja lahtisesse käeaugukaarde töödeldudvarrukad. Jope vööjoonele on õmmeldudnööritunnel
vööjoone reguleerimiseks.

Jopel on sirgelõikeline passe nii esi- kui ka seljaosas. Esikinnises ontõmblukk, mida katab
kinniseliist.Kinniseliist on suletav viie trukiga.

Jopel on sissetöödeldud rinnataskud ja pealeõmmeldudküljetaskud. Rinnataskud on suletavadtõmblukuga,
mida katab liist. Küljetaskutel on pealeõmmeldud klapp, mison suletav kahe trukiga. Paremalhõlmal on liistuga
töödeldud põuetasku. Äravõetavavoodri vasakul hõlmal on sirgelõikeline pealeõmmeldud,nööbiga suletav
põuetasku.
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Pagunid on õmmeldud õlaõmbluse peale. Paguni ots kinnitub jopeletrukiga. Paguni laius on 48 mm.Jopel on
äravõetav kapuuts. Kapuutsi eesäärde on õmmeldudnööritunnel. Kapuutsi saab jopele kinnitada kolmetrukiga.
Jope alläär on palistatud.

118. Pikkade varrukatega vormisärk

Värv: helesinine. Materjal: päevasärgiriie; kiuline koostis:vähemalt 50% puuvilla.

Kirjeldus:

Pikkade varrukatega vormisärk on sirge siluetiga. Särk on eest ülenilahtikäiv. Esikinnis on seitsmenööbiga.
Seljaosas on sirgelõikeline kahekordne passe. Seljaosa ja passeühendusõmbluses on seljaosal kaks volti,mis
avanevad käeaugukaare suunas.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga. Kraekand ontäisnurkne. Krae ja kraekannaühendusõmblus
on tikitud 1 mm kaugusele servast.

Varrukasuus on sisselõikeline kinnis. Kinnise pealmine pool ontöödeldud kandiga ning alumine
poolpalistatud. Varruka allääres on ümarate nurkadega mansett. Mansetiühendusõmbluses on volt, mille hari
onsuunatud sisselõikelise kinnise poole.

Vormisärgil on kaks sirgelõikelist pealeõmmeldud rinnataskut.Taskul on nööbiga suletav taskuklapp.Taskutel on
kaks vertikaalset, pealt kahe paralleeltikkereaga tepitud volti.

Vormisärgil on 48 mm laiused pagunid. Paguni üks ots onõmmeldud varruka ühendusõmbluse vahele,teine
kinnitatakse särgile nööbiga.

Vormisärgi alläär on kahekordselt tagasi pööratud japalistatud.

Krae välisserv, varruka ja käeaugukaare ühendusõmblus, passeja seljaosa ühendusõmblus,
rinnataskuühendusõmblus, taskuklapi välisserv ja pagunite välisserv on tikitud0,1 cm kaugusel servast.

119. Lühikeste varrukatega vormisärk

Värv: helesinine. Materjal: päevasärgiriie; kiuline koostis:vähemalt 50% puuvilla.

Kirjeldus:

Lühikeste varrukatega vormisärk on sirge siluetiga. Särk on eestüleni lahtikäiv. Esikinnis on seitsmenööbiga.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga. Kraekand ontäisnurkne. Krae ja kraekannaühendusõmblus
on tepitud 1 mm kaugusele servast.

Seljaosas on sirgelõikeline kahekordne passe. Sisemisele passele onõmmeldud firmasilt. Seljaosa japasse
ühendusõmbluses on seljaosal kaks volti, mis avanevadkäeaugukaare suunas.

Lühikeste varrukate alläär on kahekordselt palistatud 30 mmkaugusel servast.

Vormisärgil on kaks sirgelõikelist pealeõmmeldud rinnataskut.Taskul on nööbiga suletav taskuklapp.Taskutel on
kaks vertikaalset, pealt kahe paralleeltikkereaga tepitud volti.

Vormisärgil on 48 mm laiused pagunid. Paguni üks ots onõmmeldud varruka ühendusõmbluse vahele,teine
kinnitatakse särgile nööbiga.

Vormisärgi alläär on kahekordselt palistatud.

Krae välisserv, varruka ja käeaugukaare ühendusõmblus, passeja seljaosa ühendusõmblus,
rinnataskuühendusõmblus, taskuklapi välisserv ja pagunite välisserv on tepitud1 mm kaugusel servast.

120. Lips

Värv: sinakashall. Materjal: lipsusiid.

Kirjeldus:

Lips on allapoole laienev, täisnurkse otsaga. Laiemas osas on lipsu laius90 mm.

121. Nahkkindad

Värv: must. Materjal: nahk.

Kirjeldus:
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Harilikud õmmeldud sõrmkindad.

122. Sall

Värv: hall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Harilik kootud sall.

123. Pullover

Värv: tumehall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Pullover on sirgelõikeline, madala kolmnurkse kaelusega, kootud patentkoes.

Riidest rinnatasku, pagunid, õla- ja varrukatugevdusdetailid on pealt tepitud. Riieon põhimaterjaligasama värvi.
Pulloveril on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Pagunid on48 mm ja pagunikatted 50 mmlaiused. Paguni
ots ja rinnataskuklapp suletakse takjapaelaga. Varrukasuus ontagasipööratav käänis. Pulloverikaelus, alläär ja
varrukakäänised on kootud tugevdatud soonikkoes.

124. Alussärk

Värv: valge. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 50% puuvilla.

Kirjeldus:

Harilik alussärk.

125. Kevad-sügiskingad

Värv: must. Pealsematerjal: veekindel nahk. Voodrimaterjal: voodrinahk.Tallamaterjal: valatudmonoliitne
kummitald.

Kirjeldus:

Kingad on kinnised, pealt nööritavad, kõva vaheninatsi ja kapiga.

126. Suvekingad

Värv: must. Pealsematerjal: veekindel nahk. Voodrimaterjal: voodrinahk.Tallamaterjal: valatudmonoliitne
kummitald.

Kirjeldus:

Kinga pealsed on samasugused nagu kevad-sügiskingadel, tald on õhem.

127. Saapad

Värv: must. Pealsematerjal: veekindel nahk. Tallamaterjal: valatud monoliitnekummitald.

Kirjeldus:

Talvesaapad on kõva vaheninatsi ja kapiga. Saapad on nööritavad,sooja voodriga.

128. Pidulik vormisärk

Värv: valge. Materjal: päevasärgiriie; kiuline koostis: vähemalt50% puuvilla.

Kirjeldus:

Pikkade varrukatega vormisärk on sirge siluetiga. Särk on eest ülenilahtikäiv. Esikinnis onseitsme nööbiga.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga. Kraekand ontäisnurkne. Krae ja kraekannaühendusõmblus
on tikitud 1 mm kaugusele servast.
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Seljaosas on sirgelõikeline kahekordne passe. Seljaosa ja passeühendusõmbluses on seljaosal kaks volti,mis
avanevad käeaugukaare suunas.

Varrukasuus on sisselõikeline kinnis, mille pealmine pool ontöödeldud kandiga ning alumine poolpalistatud.
Varruka allääres on ümarate nurkadega mansett. Mansetiühendusõmbluses on volt, mille hari onsuunatud
sisselõikelise kinnise poole.

Vormisärgil on kaks sirgelõikelist pealeõmmeldud rinnataskut.Taskul on nööbiga suletav taskuklapp.Taskutel on
kaks vertikaalset, pealt kahe paralleeltikkereaga tepitud volti.

Vormisärgil on 48 mm laiused pagunid. Paguni üks ots onõmmeldud varruka ühendusõmbluse vahele,teine
kinnitatakse särgile nööbiga.

Vormisärgi alläär on kahekordselt tagasi pööratud japalistatud.

Krae välisserv, varruka ja käeaugukaare ühendusõmblus, passeja seljaosa ühendusõmblus,
rinnataskuühendusõmblus, taskuklapi välisserv ja pagunite välisserv on tikitud0,1 cm kaugusel servast.

129. Lips

Värv: must. Materjal: lipsusiid.

Kirjeldus:

Lips on allapoole laienev, täisnurkse otsaga. Laiemas osas on lipsu laius90 mm.

130. Paraadkindad

Värv: valge. Materjal: trikotaaþ;

Kirjeldus:

Harilikud õmmeldud sõrmkindad.

II jaotis. Naiste varustus

Välivormi jakk, välivormi püksid, välivormi suvemüts,välivormi talvejope, välivormi
talvepüksid,välivormi talvemüts, sviiter, T-särk, sõrmkindad, labakindad,vihmaülikonna jakk,
vihmaülikonna püksid,poolsaapad, kummikud, talvekummikud, pikad aluspüksid, särk,sokid, käterätik,
jalakuivatusrätik, taskurätik,püksirihm, seljakott, vöörihm, kaarditasku, vihmamantel,jope, pikkade varrukatega
vormisärk, lühikeste varrukatega vormisärk,nahkkindad, sall, pullover ja paraadkindad on samasugused kui
käesolevakirjelduse II osaII jao I jaotises.

131. Vormikuub

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Vormikuub on poolliibuva siluetiga, klassikaliste otsaõmmeldudvarrukate ja reväärkraega.

Kuub on üleni õmmeldud voodrile. Voodri mõlemal hõlmalon põhimaterjalist kantidega töödeldudpõuetaskud.
Kuuel on vormi hoidmiseks küljesissevõte ninghõlmal on esisissevõte. Seljakeskõmbluses onkinnine lõhik.

Kuub on üherealise esikinnisega. Esikinnises on neli suurtvorminööpi.

Rinna- ja küljetaskud on sissetöödeldud, figuurse taskuklapiga.Taskunurgad on ümardatud.
Taskuklapisulgemiseks on väike vorminööp.

Varrukatel on vormi hoidmiseks küünarnuki- ja esiõmblus.Varrukasuus on 80 mm laiune mansett.Mansetil on
kaunistuseks kaks väikest vorminööpi, mis asuvad piki mansetiküünarnukiõmblust, sellest15 mm kaugusel,
jaotades manseti laiuse kolmeks võrdseks osaks. Varrukavälisküljel, manseti kohal, kantaksegradatsioonitunnust
-- kullavärvi paela. Paelast 5 mm kõrgemal,küünarnukiõmbluse ja varruka esimesemurdejoone vahelisest
keskkohast 10 mm eespool, kantakse ohvitseri eritunnust --kullavärvi niidiga tikitudsuure riigivapi kujutist.

Pagunid on 48 mm laiused. Paguni üks ots on õmmeldud varrukaühendusõmbluse vahele, 120onurgagaots on
kinnitatud kuue külge väikese vorminööbiga.

Kuuekrael, krae otstest 2 mm ülespoole, kantakse lõkmeid.
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Kindrali kuue krae otstel, 5 mm kaugusel välisservast, on musta kandigapiiratud vabarnapunasedlõkmed, mis
on kaunistatud tikitud stiliseeritud tammeoksa kujutisega. Lõkmeotsad on ristkülikukujulised.Lõkme pikkus on
80--90 mm, laius 25 mm.

132. Vormiseelik

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Seelik on sirge siluetiga, üleni õmmeldud voodrile. Vormiseelikul on vormihoidmiseks sissevõtted, kaksees ja
kaks taga. Seljakeskõmblus lõpeb lahtise lõhikuga.

Seelikul on seljakeskjoonel kaetud tõmblukuga kinnis. Värvel suletaksenööbiga.

Seelik ulatub põlveõndlani.

133. Vormipüksid

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga. Esipoolte viigijoon algab värvli juuresesikeskjoonele suunatud väikesestvoldist.
Pükste seljaosas on sissevõtted.

Pükstel on värvel, mis suletakse nööbiga.Püksivärvlile on õmmeldud seitse vöötrippi.Esikeskõmblusesse on
töödeldud tõmblukk-kinnis.

Pükstel on kaks küljetaskut ja üks tagatasku.

Küljetaskud on kaldsuunalised ning töödeldudküljetükiga. Pükste seljaosa paremal poolel asetsebsisselõikeline
nööpauktasku, mis suletakse nööbiga.

134. Vormimüts

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: kübaravilt.

Kirjeldus:

Vormimüts koosneb mütsipõhjast ja -äärest.

Põhja alläärde on õmmeldud 15 mm laiune kardpael,paela kohale (5 mm kõrgusele) esikeskjoonele onkinnitatud
tikitud ohvitseri mütsimärk.

Mütsiääre serv on tepitud.

Mütsipõhja sisekülje alläärde on õmmeldudhigipael.

135. Talvemüts

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: mantliriie. kiuline koostis: vähemalt90% villa.

Kirjeldus:

Müts koosneb mütsipõhjast ja küljeosast.

Mütsipõhi on õmmeldud ovaalsest mütsilaest ja-küljedetailist.

Küljeosa on pealt tehiskarusnahast, sisemine detail põhimaterjalist.

Mütsipõhjale esikeskõmblusele on kinnitatud ohvitserimütsimärk.

Mütsivooder on õmmeldud küljedetailist ja ovaalsest laedetailist.

136. Mantel

Värv: sinakashall. Pealismaterjal: mantliriie; kiuline koostis: vähemalt90% villa.
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Kirjeldus:

Mantel on sirge siluetiga, üherealine, hõlma salakinnises on viisnööpi.

Mantlil on klassikalised otsapandud varrukad ja mahapööratav krae.

Mantli seljakeskõmbluses on 35 cm kaetud lõhik.

Mantlil on liistuga sissetöödeldud küljetaskud.

Mantlil on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Pagunid on 48 mmja pagunikatted 50 mm laiused.Paguni
alumine ots on õmmeldud varrukaühendusõmbluse vahele,ülemine ots (120onurgaga) on nööbitudpeleriini külge
väikese nööbiga.

137. Kaelaside

Värv: must. Materjal: lipsusiid.

Kirjeldus:

Põhidetail on õmmeldud voodrile. Kaelasideme paela pikkust onvõimalik reguleerida piiraja abil.

138. Kevad-sügiskingad

Värv: must. Pealsematerjal: nahk.

Kirjeldus:

Kingad on üleni jalapöida katva pealsega, kaunistusteta. Kontsad onkeskmise kõrgusega (30--40 mm).

139. Suvekingad

Värv: must. Pealsematerjal: nahk.

Kirjeldus:

Kingad on libiklõikelised, jalapöida osaliselt katva pealsega,kaunistusteta. Kontsad on keskmisekõrgusega
(40--50 mm).

140. Saapad

Värv: must. Pealsematerjal: veekindel nahk.

Kirjeldus:

Saapad on kaunistusteta, hariliku või sooja voodriga, madala võikeskmise kontsaga (20--40 mm),sääremarja
katvate sääristega. Säärise kõrguson 300--400 mm.

141. Pidulik pluus

Värv: valge.

Kirjeldus:

Pidulik pluus on sirge siluetiga. Pluus on üleni eest lahti käiv. Esikinnis onsuletav seitsme nööbiga.Nööbid on
riidega kaetud.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga. Kraekannanurgad on ümardatud. Krae jakraekanna
õmblused on tepitud 1 mm kaugusele servast.

Seljaosa on ilma keskõmbluseta.

Varrukad on ühe õmblusega. Varrukasuus on sisselõikeline kinnis jamansett. Sisselõikeline kinnis ontöödeldud
kandiga. Manseti nurgad on täisnurksed. Mansett suletakseühe nööbiga. Manseti ühendusõmbluseson kaks volti,
mille harjad on suunatud kinnise poole.

Krae välisserv, kraekanna ühendusõmblused ja esikinnise palistuseservad on tepitud 1 mm kauguseleservast.

III OSA. MEREVÄE VORMIRIIETUSE KIRJELDUS

I jagu. Ajateenija varustus
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142. Töövormi jope

Värv: must. Materjal: vetthülgav diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud(vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Sirge siluetiga jope ulatub puusajooneni. Jopel on püstkrae ja lahtisessekäeaugukaarde
õmmeldud kaheõmblusega varrukad. Varrukasuus on kummipaelaga mansett. Mansetile on
varrukasuureguleerimiseksõmmeldud takjapaelaga suletavad tripid.

Jope seljaosas on kaks vertikaalsuunalist avarusvolti. Esikinnises on tõmblukk,mida katab kinniseliist.Jope
allääres on värvel, mille küljeossa on õmmeldudkummipael. Värvliosas on trukiga suletav kinniseliist.

Jopel on sissetöödeldud, liistuga küljetaskud ja põuetaskud.

143. Töövormi püksid

Värv: must. Materjal: vetthülgav diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud(vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga. Esiosa vööjoonel on kaks lahtist volti.Seljaosal on sissevõtted.

Pükstel on kaks küljetaskut ja üks tagatasku. Küljetaskud onkaldsuunalised ja töödeldud küljetükiga.Seljaosa
paremal poolel asetseb nööpauktasku, mis on suletav ühenööbiga.

Esikeskõmblusesse on töödeldud tõmblukk-kinnis.Värvel suletakse nööbiga. Värvlile on õmmeldudseitse
rihmatrippi.

144. Töövormi müts

Värv: must. Materjal: diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud (vähemalt25% puuvilla).

Kirjeldus:

Mütsipõhi on õmmeldud kuuest ühesugusest siilust.Mütsipõhja äärde, siseküljele on õmmeldud higipael.Noka
kohal olevad siilud on tugevdatud. Mütsinokk on riidega kaetud.Mütsipõhjale, esikeskõmbluse peale
onkinnitatud kokard.

145. Sviiter

Värv: must. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Sviiter on kootud patentkoes. Sviiter on sirgelõikeline, pikendatud õlaga jalahtisesse käeaugukaardeõmmeldud
varrukatega. Kaelus on kõrge, tagasipööratav. Kaelus javarrukakäänised on kootud tugevdatudsoonikuna.

146. Sõrmkindad

Värv: must. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Harilikud kootud kindad, elastse äärisega.

147. T-särk

Värv: must. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 90% puuvilla.

Kirjeldus:

T-särk on sirgelõikeline, ümmarguse kaeluse, pikendatudkäeaugukaarega ja lahtisesse käeaugukaardeõmmeldud
poolpikkade varrukatega. Kaelus on töödeldud soonikuga 1+1.Varrukasuu ja alläär on töödeldudkattemasinal. T-
särgi esiosa vasakule poole on rohelise niidiga tikitud sõnad«EESTI KAITSEVÄGI».

148. Poolsaapad
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Värv: must. Pealsematerjal: veekindel veisenahk. Voodrimaterjal: voodrinahk.Tallamaterjal: valatudmonoliitne
kummitald. Talla kinnitusmeetod: rant -- läbiõmmeldud, liimitud.

Kirjeldus:

Poolsaabas on kõva vaheninatsi ja kapiga. Kannaossa on õmmeldudsisetagarihm ja laiendatudvälistagarihm.
Saapa põhipinsol on nahast. Saapakeel ja sääreülaserv on nahast, pehme vahedetailiga. Tallaninatsiosas ja
kannaosas on tugevdusnaelad tallakinnituse tugevdamiseks. Poolsaabas onnööritud läbi 16 (kuni20) aasa
(lubatud on ka öösid, haagid või kombineeritud variant).

149. Kummikud

Värv: must.

Kirjeldus:

Kõrge säärisega roomiktallaga kummisaapad, millesääreotstes on pingutuspaelad. Kontsa välisservalon
suusasideme kannarihma jaoks soon.

150. Talvekummikud

Värv: must.

Kirjeldus:

Talvekummikud on kõrge säärisega, roomiktallaga jaäravõetava vildist voodriga. Sääreotstes onpingutuspaelad.
Kontsa välisserval on suusasideme kannarihma jaoks soon.

151. Kevad-sügiskingad

Värv: must. Pealsematerjal: veekindel nahk. Voodrimaterjal: voodrinahk.Tallamaterjal: valatudmonoliitne
kummitald.

Kirjeldus:

Kingad on kinnised, pealt nööritavad, kõva vaheninatsi ja kapiga.

152. Sussid

Värv: must või pruun.

Kirjeldus:

Lahtise ninatsi ja kannaosaga sussid.

153. Aluspüksid

Värv: roheline. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 50%puuvilla.

Kirjeldus:

Püksid on küljeõmblusteta. Esiosa kinnise ääred ontöödeldud kandiga. Ülemine äär on töödeldudkummipaelaga
kattemasinal. Alläär on töödeldud kattemasinal.

154. Pikad aluspüksid

Värv: roheline. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 50%puuvilla.

Kirjeldus:

Püksid on küljeõmblusteta. Esiosa kinnise ääred ontöödeldud kandiga. Ülemine äär on töödeldudkummipaelaga
kattemasinal. Sääreotstesse on õmmeldud soonikustmansetid. Sammuõmblusesse on õmmeldudkiilud.

155. Särk

Värv: roheline. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: segakiud (vähemalt20% puuvilla).

Kirjeldus:

Särk on raglaanlõikeline, pikkade varrukatega, kõrge kaelusega.Varrukasuus on mansett. Särgil ontõmblukuga
sisselõikeline kinnis. Kinnis ontöödeldud katteriidega.
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156. Taskurätik

Värv: kahevärviline (roheline, valge). Materjal: taskurätiriie; kiulinekoostis: 100% puuvilla.
Mõõt:400 × 450 mm.

157. Käterätik

Värv: roheline. Materjal: käterätiriie (froteesidus).Mõõt: 500 × 1000 mm.

158. Jalakuivatusrätik

Värv: hall. Materjal: käterätiriie (vahvelsidus); kiuline koostis: 100%puuvilla. Mõõt: 500 × 1000 mm.

159. Sokid

Värv: tumehall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 50% villa.

Kirjeldus:

Soki sääreosa on kootud soonikkoes, nina-, talla- ja kannaosa on froteekoes.

160. Sokid

Värv: must. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 70% puuvilla.

Kirjeldus:

Soonikkoes sääreosaga kootud sokid.

161. Sokid

Värv: tumehall. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Harilikud kootud villased sokid.

162. Püksirihm

Värv: must. Materjal: punutud spetsiaalrihm.

Kirjeldus:

Püksirihm on 30 mm laiune.

163. Madrats

Sisumaterjal: poroloon või puuvillane vatiin. Mõõt:1925 × 64 × 10 mm või1925 × 80 × 10 mm.

Kirjeldus:

Madratsil on äravõetav puuvillasest riidest madratsikate.

164. Tekk

Värv: roheline. Materjal: kiuline koostis: villa vähemalt 70%.Mõõt: 1400 × 2050 mm.

165. Padi

Pealismaterjal: bjass; kiuline koostis: 100% puuvilla. Sisumaterjal: sünteetilinevatiin; kiuline koostis:100%
polüestrit. Mõõt: 500 × 600 mm.

166. Voodilina

Värv: valge. Materjal: bjass; kiuline koostis: 100% puuvilla. Mõõt:1500 × 214 mm.

167. Padjapüür
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Värv: valge. Materjal: bjass; kiuline koostis: 100% puuvilla. Mõõt:500 × 600 mm.

168. Madrusepluus

Värv: must. Materjal: ülikonnariie.

Kirjeldus:

Madrusepluus on sirge siluetiga, klassikaliste otsapandud varrukatega.

Madrusepluusil on sissetöödeldud esikinnis. Kinnise pikkus on250 mm ning laius allääres 60 mm.Kinnis lõpeb
allapoole suunartud kolmnurgaga, mille kõrgus on15 mm. Kinnis on alumises osas suletav kahemusta nööbiga.

Pluusil on samast riidest krae, mis on 225 mm lai ning 435 mm pikk. Kraenurgad on täisnurksed. Kraeja
esikinnise servad on tepitud 5 mm kauguselt äärest.

Varrukasuus on mansett. Manseti laius on 80 mm. Mansett on suletavkahe musta nööbiga. Nööbidasetsevad
manseti servast 20 mm kaugusel ja üksteisest 40 mm kaugusel.Varruka küünarnukiõmbluses on110 mm pikkune
lõhik.

Madrusepluusil on vasakul pool põuetasku. Tasku mõõdud on200 × 180 mm. Tasku onsuletav ülaserva keskel
asetseva nööbiga.

169. Madrusekrae

Värv: sinine. Materjal: puuvillane riie.

Kirjeldus:

Krae on täisnurksete nurkadega. 10 mm kaugusele äärest onkraele õmmeldud kolm 5 mm laiust valgetpuuvillast
paela, paelte vahe on 5 mm.

Krae pikkus on 630 mm ja laius 380 mm. Eest on krae pooled 50 mmpikkuselt kokku õmmeldud.

Krae esiosale, alläärest 240 mm kaugusele on õmmeldud kaksnööpi maniski kinnitamiseks.

170. Manisk

Värv: valge. Materjal: puuvillane riie.

Kirjeldus:

Manisk on õmmeldud kahekordsest riidest. Mõõdud on340 × 280 mm. Maniski ülaservas on 20 mmlaiune
sinisest riidest kant. Manisk nööbitakse krae külge kolmelenööbile.

171. Madruse kaelaside

Värv: sinine. Materjal: puuvillane riie.

Kirjeldus:

Kaelaside koosneb kolmest osast, mis on ühendatud nii, et nad moodustavadaassõlme. Lindikujulistedetailide
laius on ühest otsast 30 mm ning teisest otsast 100 mm, pikkus on570 mm. Kitsamasse otsaõmmeldakse
takjapael, mille mõõt on25 × 25 mm. Kolmas osa on 110 mm pikk ning 40 mmlai. Otstes on kaksnööpauku ja
otsad õmmeldakse omavahel kokku nii, et nad moodustavadtorukujulise detaili. Üks nööpauk onvalge ilupaela
kinnitamiseks ja teine kaelasideme pluusi külge kinnitamiseks. Paela pikkuson 160 cm.

172. Madruse vormipüksid

Värv: must. Materjal: ülikonariie.

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga, esiosas klapiga. Esiklapi ülemine serv ontepitud, kusjuures esimene tepingon äärest
5 mm kaugusel ja teine 40 mm kaugusel. Klapp kinnitubesiosa sisemise värvli külge küljeõmblustekohal kahe
nööbiga.

Klapi all asetsevad kaldsuunalised küljetaskud. Taskud on õmmeldudesiosa sisemise värvli külge.Värvli laius on
40 mm ja ühe poole pikkus 180 mm. Värvel onkeskel suletav kahe nööbiga.

Pükste seljaosal on kummalgi pool üks sissevõtuvolt. Tagaosal onkolm rihma-aasa.
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Pükste alläärde on õmmeldud kannapael.

173. Madrusemüts

Värv: mütsirumm -- must; mütsikate -- must; valge. Materjal:ülikonnariie. 

Kirjeldus:

Mütsi rumm on ühest tükist, õmblusega mütsi tagaosas-- keskkohal. Rummu kõrgus on 60 mm.Rummu ülemist
ja alumist äärt piirab 10 mm laiune samast riidestkant.

Rummule on õmmeldud ripspael aassõlmega vasakul küljel. Paelaleon kullavärvi tähtedega trükitud«EESTI
MEREVÄGI». Lindi pikkus on 1100 mm, laius 35 mm.Rummu sisepoolel on 40 mm laiune(tehis)nahast
higirihm.

Madrusemütsil on kaks mütsikatet. Mütsikate koosnebmütsipõhjast ja -äärest.

Mütsipõhi on õmmeldud mütsilaest ja -küljest.Mütsilagi on ovaalne. Mütsikülg on 50 mm laiune,õmmeldud
kolmest detailist. Mütsikülje alumist serva piirab 10 mmlaiune siidist kant. Mütsilage ja -külgeühendav õmblus
on pealt läbi tepitud kahe paralleeltikkereaga nii, etõmblusvarud jääksid lahku.

Mütsipõhja voodri külge on õmmeldud kilest ruut küljepikkusega 115 mm. Ruudu kolm külge on
kinniõmmeldud.

174. Jope

Värv: must. Pealismaterjal: vetthülgav diagonaalriie; kiuline koostis:segakiud (vähemalt 25% puuvilla).

Kirjeldus:

Pikk sirgelõikeline jope on üleni töödeldud voodrile. Jopel onäravõetav tehiskarusnahastsoojendusvooder.
Soojendusvooder on jope külge nööbitud.

Jopel on püstkrae ja lahtisesse käeaugukaarde töödeldudvarrukad. Jope vööjoonele on õmmeldudnööritunnel
vööjoone reguleerimiseks. Jopel on pandlaga reguleeritavvöö.

Jopel on sirgelõikeline passe nii esi- kui ka seljaosas. Esikinnises ontõmblukk, mida katab
kinniseliist.Kinniseliist on suletav viie trukiga.

Jopel on pealeõmmeldud küljetaskud. Taskutel on pealeõmmeldudklapp, mis on suletav kahe trukiga.

Pagunid on õmmeldud õlaõmbluse peale. Paguni ots kinnitub jopeletrukiga. Paguni laius on 48 mm.Jopel on
äravõetav kapuuts. Kapuutsi eesäärde on õmmeldudnööritunnel. Kapuutsi saab jopele kinnitada kolmetrukiga.
Jope alläär on palistatud.

175. Talvemüts

Värv: must. Pealismaterjal: mantliriie; kiuline koostis: vähemalt 90% villa.

Kirjeldus:

Müts koosneb mütsipõhjast ja küljeosast.

Mütsipõhi on õmmeldud ovaalsest mütsilaest ja-küljedetailist.

Küljeosa on pealt tehiskarusnahast, sisemine detail põhimaterjalist.

Mütsipõhja esikeskõmblusele on kinnitatud kokard.

Mütsivooder on õmmeldud küljedetailist ja ovaalsest laedetailist.

176. T-särk

Värv: valge. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 90% puuvilla.

Kirjeldus:
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T-särk on sirgelõikeline, ümmarguse kaeluse, pikendatudkäeaugukaarega ja lahtisesse käeaugukaardeõmmeldud
poolpikkade varrukatega. Kaelus on töödeldud sinise soonikuga1+1. Varrukasuu ja alläär ontöödeldud
kattemasinal.

177. Vihmamantel

Värv: must. Materjal: vihmamantliriie.

Kirjeldus:

Vihmamantel on sirge siluetiga, raglaanlõikeline, mahapööratavakrae, küljeõmblustesse töödeldudtaskute ja
üherealise esikinnisega. Esikinnises on viis trukki. Mantel on voodrita.

Esi- ja seljaosas on lahtine, sirgelõikeline passe. Passe äär onühekordselt palistatud. Seljaosas on passealla
õhuläbilaskvuse parandamiseks õmmeldud võrkmaterjal.

Mantlil kantakse vööd. Vöö on kinnitatud mantlile neljaaasaga, mis on mantlile needitud.

Seljakeskõmbluses on kaetud lõhik, mis on ülaosas suletav kahetrukiga.

Varrukatele annavad vormi käsivarrepealne ja -alune õmblus.Varrukasuu on ühekordselt palistatud.Varrukasuust
60 mm kaugusel on pingutusdetail, mis on ühest otsastõmmeldud käsivarrepealse õmbluse vahele,teine ots on
täisnurkse kujuga ja kinnitub varrukale trukiga. Pingutusdetaili võibfikseerida kahes asendis.

Vihmamantli krae on sirgelõikeline, mahapööratav ningteravnurksete nurkadega. Mantlil on
äravõetavkapuuts, mis kinnitub mantlile kolme trukiga. Kapuutsi eesääres onnööritunnel, milles on nöör
kapuutsikokkutõmbamiseks.

II jagu. Lepingulises tegevteenistuses oleva kaitseväelasevarustus

I jaotis. Meeste varustus

Vihmamantel, sõrmkindad, T-särk, kummikud, talvekummikud,aluspüksid, käterätik, jalakuivatusrätik,pikad
aluspüksid, särk, sokid ja taskurätik on samasugused kuikäesoleva kirjelduse III osa I jaos.

178. Töövormi müts

Värv: must. Materjal: diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud (vähemalt25% puuvilla).

Kirjeldus:

Mütsipõhi on õmmeldud kuuest ühesugusest siilust.Mütsipõhja äärde, siseküljele on õmmeldud higipael.Noka
kohal olevad siilud on tugevdatud. Mütsinokk on riidega kaetud.Mütsipõhjale, esikeskõmbluse peale
onkinnitatud ohvitseri mütsimärk.

179. Töövormi jope

Värv: must. Materjal: vetthülgav diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud(vähemalt 25%puuvilla).

Kirjeldus:

Sirge siluetiga jope ulatub puusajooneni. Jopel on püstkrae ja lahtisessekäeaugukaarde õmmeldud
kaheõmblusega varrukad.

Jopel on sirgelõikelised pealeõmmeldud tõmblukk-kinnisegarinnataskud. Sirgelõikelised pealeõmmeldudklapiga
küljetaskud on suletavad kahe trukiga.

Jopel on äravõetav kapuuts ja tehiskarusnahkne soojendusvooder, mison jopele nööbitav. Kapuutskinnitub
jopele kolme trukiga. Kapuutsi eesäärde on õmmeldudnööritunnel.

Jope seljaosas on kinnine passe. Esikinnises on tõmblukk. Jopeallääres on kummipaelaga värvel.

Vasakul hõlmal on liistuga töödeldud põuetasku.Soojendusvoodri paremal hõlmal on
sirgelõikelinepealeõmmeldud tõmblukk-kinnisega põuetasku.

Pagunid on õmmeldud õlaõmbluste peale. Paguni ots kinnitub jopeletrukiga. Paguni laius on 48 mm.

180. Töövormi püksid

Värv: must. Materjal: vetthülgav diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud(vähemalt 25% puuvilla).

Kirjeldus:
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Püksid on sirge siluetiga. Esiosa vööjoonel on lahtine volt. Seljaosalon sissevõtted.

Pükstel on kaks küljetaskut. Küljetaskud on kaldsuunalised jatöödeldud küljetükiga. Seljaosal on kaksklapiga
sisselõigatud taskut. Taskuklapp on suletav nööbiga. Paremalpüksisäärel on pealeõmmeldudsirgelõikeline
klapiga tasku. Taskuklapp on suletav kahe nööbiga.

Esikeskõmblusesse on töödeldud tõmblukk-kinnis.Värvel suletakse nööbiga. Värvli peale on õmmeldudkuus
vöötrippi, külgedele on töödeldud kummipael.

181. Töövormi särk

Värv: sinine. Materjal: päevasärgiriie; kiuline koostis: vähemalt50% puuvilla.

Kirjeldus:

Pikkade varrukatega vormisärk on sirge siluetiga. Särk on eest ülenilahtikäiv. Esikinnis on seitsmenööbiga.
Seljaosas on sirgelõikeline kahekordne passe. Seljaosa ja passeühendusõmbluses on seljaosal kaks volti,mis
avanevad käeaugukaare suunas.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga. Kraekand ontäisnurkne. Krae ja kraekannaühendusõmblus
on tikitud 1 mm kaugusele servast.

Varrukasuus on sisselõikeline kinnis, mille pealmine pool ontöödeldud kandiga ning alumine poolpalistatud.
Varruka allääres on ümarate nurkadega mansett. Mansetiühendusõmbluses on volt, mille hari onsuunatud
sisselõikelise kinnise poole.

Vormisärgil on kaks sirgelõikelist pealeõmmeldud rinnataskut.Taskul on nööbiga suletav taskuklapp.Taskutel on
kaks vertikaalset, pealt kahe paralleeltikkereaga tepitud volti.

Vormisärgil on 48 mm laiused pagunid. Paguni üks ots onõmmeldud varruka ühendusõmbluse vahele,teine
kinnitatakse särgile nööbiga.

Vormisärgi alläär on kahekordselt tagasi pööratud japalistatud.

Krae välisserv, varruka ja käeaugukaare ühendusõmblus, passeja seljaosa ühendusõmblus,
rinnataskuteühendusõmblus, taskuklapi välisserv ja pagunite välisserv on tikitud0,1 cm kaugusel servast.

182. Vormikuub

Värv: must. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Vormikuub on poollibuva siluetiga, klassikaliste otsaõmmeldud varrukatega jareväärkraega.

Kuub on üleni õmmeldud voodrile. Voodri mõlemal hõlmalon põhimaterjalist kantidega töödeldudpõuetaskud.

Kuub on kaherealine, esikinnises kuus suurt vorminööpi.

Kuuel on klapiga sissetöödeldud küljetaskud. Kuue vasakulhõlmal on sissetöödeldud liistuga rinnatasku.

Varrukatele annavad vormi küünarnuki- ja esiõmblus. Varrukatel onkaunistuseks kummalgi kaks väikestnööpi,
mis asuvad piki värvli küünarnukiõmblust, sellest15 mm kaugusel. Esimene nööp on varruka äärest30 mm
kaugusel, nööpidevaheline kaugus on 15 mm. Varrukavälisküljele on õmmeldud auastmetunnus --kullavärvi
pael.

183. Vormipüksid

Värv: must. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga.

Pükstel on küljetükiga töödeldud küljetaskud.Seljaosa paremal poolel on nööbiga suletav nööpauktasku.

Pükste esipooled on töödeldud voodrile. Esiosavööjoonel on lahtine volt, mis läheb üle sissepressitudviigiks.
Seljaosal on sissevõtted ja sissepressitud viigid.
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Esikeskõmblusesse on töödeldud tõmblukk-kinnis.Värvel on suletav haagi ja nööbiga. Värvlil on
seitsevöötrippi.

184. Vormimüts

Värv: mütsirumm -- must; mütsikate -- must; valge. Pealismaterjal:poolvillane ülikonnariie; kiulinekoostis:
vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Mütsirumm on ühest tükist, õmblusega mütsi tagaosas --keskkohal. Mütsirummu laius on 48 mm.Rummule
on õmmeldud ripspael tammelehtede kujutisega. Paela laius on35 mm. Rummu siseküljel on 40 mmlaiune
tehisnahast higirihm.

Mütsil on kolm mütsikatet, üks must ja kaks valget. Mütsikatekoosneb mütsilaest ja -küljest.

Mütsilagi on ovaalse kujuga. Külg on õmmeldud neljast detailist.Mütsilage ja -külge ühendava õmblusevahel on
fluorestsentsriidest kant.

Mütsil on mustast lakknahast nokk või fiibernokk. Mütsinokk onkinnitatud rummu alumise ääre jahigirihma
vahele. Vanemohvitseride mütsi noka äärel on kullavärviniidiga tikitud üherealine tammelehti kujutavkaunistus.

Mütsinoka kohal on kahe väikese vorminööbiga kinnitatudmust või kullavärvi (sõltuvalt auastmest)punutud
nöör.

Noka kohale mütsirummule on kinnitatud mütsimärk.

Suvel kantakse valget mütsikatet, kevad-sügishooajal musta.

185. Suvine vormijakk

Värv: helebeeþ. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie.

Kirjeldus:

Vormisärk on sirge silueti ja reväärkraega. Üherealisesesikinnises on kuus nööpi.

Särgil on lühikesed lahtisesse käeaugukaarde töödeldudkäänisega varrukad. 

Vormisärgil on sirgelõikelised pealeõmmeldud klapiga rinnataskud.Tasku keskel on vertikaalnevastandvolt.
Figuurne taskuklapp on suletav nööbiga.

Särgi küljeõmblustesse on töödeldud kaetudlõhik. Alläärde on õmmeldud värvel, mis onkülgedeltsuletav kahe
nööbiga.

Vormisärgi õlaõmbluste kohale on õmmeldud pagunid.Paguni ots kinnitub nööbiga. Pagunitel
kantakseauastmetunnuseid.

186. Suvised vormipüksid

Värv: helebeeþ. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie.

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga.

Pükstel on küljetükiga töödeldud küljetaskud.Seljaosa paremal poolel on nööbiga suletav nööpauktasku.

Pükste esipooled on töödeldud voodrile. Esiosavööjoonel on kaks lahtist volti, millest üks läheb
ülesissepressitud viigiks. Seljaosal on sissevõtted ja sissepressitud viigid.

Esikeskõmblusesse on töödeldud tõmblukk-kinnis.Värvel on suletav haagi ja nööbiga. Värvlil on
seitsevöötrippi.

187. Talvemüts

Värv: must. Pealismaterjal: mantliriie; kiuline koostis: vähemalt 90% villa.

Kirjeldus:

Müts koosneb mütsipõhjast ja küljeosast.

Leht 36 / 41 Kaitseväe vormiriietuse kirjelduse kinnitamine



Mütsipõhi on õmmeldud ovaalsest mütsilaest ja-küljedetailist. Mütsipõhjale, mütsilae ja -
küljedetailiühendusõmblusest veidi allapoole on õmmeldud kullavärvipael.

Küljeosa on pealt tehiskarusnahast, sisemine detail on põhimaterjalist.

Mütsil on mustast lakknahast nokk või fiibernokk.

Mütsipõhjale, noka kohale on kinnitatud ohvitseri mütsimärk.Mütsivooder on õmmeldud küljedetailistja
ovaalsest laedetailist.

188. Mantel

Värv: must. Pealismaterjal: mantliriie; kiuline koostis: vähemalt 90% villa.

Kirjeldus:

Mantel on poolliibuva siluetiga, klassikaliste otsaõmmeldud varrukateja reväärkraega. Mantel onõmmeldud
üleni soojenduseta voodrile. Mõlemal hõlmal onkantidega töödeldud põuetasku.

Mantlil on vormi hoidmiseks vöösissevõte. Seljakeskõmbluson tepitud ja lõpeb allpool vööjoontlõhikuga.

Mantlil kantakse vööd. Vöö üks ots on120onurgaga, teises otsas on pannal. Vööl on viie needigatöödeldud auku,
mille vahe on 50 mm. Esimene auk asetseb vööotsast 150 mm kaugusel. Vöö kinnitub mantlilenelja aasaga.
Aasad asuvad selja- ja hõlmadetailide keskel, vööjoonel.

Mantlil on liistuga, sisselõigatud küljetaskud. Taskuliistu laius on40 mm.

Mantlil on kaherealine esikinnis, millel on kuus suurt vorminööpi (neistkolm nööpimiseks).

Varrukatele annavad vormi küünarnuki- ja esikeskõmblus.Varrukasuus on 100 mm laiune mansett.Mansetil on
kaunistuseks kaks väikest vorminööpi, mis on asetatud pikiküünarnukiõmblust, jaotades mansetilaiuse kolmeks
võrdseks osaks. Nööbid asetsevadküünarnukiõmblusest 20 mm kaugusel. Varrukavälisküljel,manseti kohal,
kantakse gradatsioonitunnust -- kullavärvi paela. Paelast 5 mmkõrgemal, küünarnukiõmbluseja varruka esimese
murdejoone vahelisest keskkohast 10 mm eespool, kantakse ohvitserieritunnust -- kullavärviniidiga tikitud suure
riigivapi kujutist.

Mantlil on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Pagunid on 48 mmja pagunikatted 50 mm laiused,valmistatud
põhiriidest. Paguni 120onurgaga ots on kinnitatudmantli külge väikese vorminööbiga, teine ots onõmmeldud
varruka ühendusõmbluse vahele.

Mantlikraele, krae otstest 7 mm kaugusele, on kinnitatud lõkmed.Lõkmed on tikitud kullavärvi
niidigamantlikraele või samast riidest nelinurksele alusele.

189. Jope

Värv: must. Pealismaterjal:. diagonaalriie; kiuline koostis: segakiud(vähemalt 25% puuvilla).

Kirjeldus:

Pikk sirgelõikeline jope on üleni töödeldud voodrile. Jopel onäravõetav tehiskarusnahastsoojendusvooder.
Soojendusvooder on jopele nööbitud.

Jopel on püstkrae ja lahtisesse käeaugukaarde töödeldudvarrukad. Jope vööjoonele on õmmeldudnööritunnel
vööjoone reguleerimiseks ja külgedele kaksvöötrippi. Jopel on pandlaga reguleeritav vöö.

Jopel on sirgelõikeline passe nii esi- kui ka seljaosas. Esikinnises ontõmblukk, mida katab
kinniseliist.Kinniseliist on suletav viie trukiga.

Jopel on sissetöödeldud rinnataskud ja pealeõmmeldudküljetaskud. Rinnataskud on suletavadtõmblukuga.
Küljetaskutel on pealeõmmeldud klapp, mis on suletavkahe trukiga. Paremal hõlmal on liistugatöödeldud
põuetasku. Äravõetava voodri vasakul hõlmalon sirgelõikeline pealeõmmeldud nööbiga suletavpõuetasku.

Pagunid on õmmeldud õlaõmbluste peale. Paguni ots kinnitub jopeletrukiga. Paguni laius on 48 mm.Jopel on
äravõetav kapuuts. Kapuutsi eesäärde on õmmeldudnööritunnel. Kapuutsi saab jopele kinnitada kolmetrukiga.
Jope alläär on palistatud.

190. Pikkade varrukatega vormisärk
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Värv: valge. Materjal: päevasärgiriie; kiuline koostis: vähemalt50% puuvilla.

Kirjeldus:

Pikkade varrukatega vormisärk on sirge siluetiga. Särk on eest ülenilahtikäiv. Esikinnis on seitsmenööbiga.
Seljaosas on sirgelõikeline kahekordne passe. Seljaosa japasse ühendusõmbluses on seljaosal kaks volti,mis
avanevad käeaugukaare suunas.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga. Kraekand ontäisnurkne. Krae ja kraekannaühendusõmblus
on tikitud 1 mm kaugusele servast.

Varrukasuus on sisselõikeline kinnis, kinnise pealmine pool ontöödeldud kandiga ning alumine
poolpalistatud. Varrukate allääres on ümarate nurkadega mansett. Mansetiühendusõmbluses on volt, mille hari
onsuunatud sisselõikelise kinnise poole.

Vormisärgil on kaks sirgelõikelist pealeõmmeldud rinnataskut.Taskul on nööbiga suletav taskuklapp.Taskutel on
kaks vertikaalset, pealt kahe paralleeltikkereaga tepitud volti.

Vormisärgil on 48 mm laiused pagunid. Paguni üks ots onõmmeldud varruka ühendusõmbluse vahele,teine
kinnitatakse särgile nööbiga.

Vormisärgi alläär on kahekordselt tagasi pööratud japalistatud.

Krae välisserv, varruka ja käeaugukaare ühendusõmblus, passeja seljaosa ühendusõmblus,
rinnataskuühendusõmblus, taskuklapi välisserv ja pagunite välisserv on tikitud0,1 cm kaugusel servast.

191. Lühikeste varrukatega vormisärk

Värv: valge. Materjal: päevasärgiriie; kiuline koostis: vähemalt50% puuvilla.

Kirjeldus:

Lühikeste varrukatega vormisärk on sirge siluetiga. Särk on eestüleni lahtikäiv. Esikinnis on seitsmenööbiga.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga. Kraekand ontäisnurkne. Krae ja kraekannaühendusõmblus
on tepitud 1 mm kaugusele servast.

Seljaosas on sirgelõikeline kahekordne passe. Sisemisele passele onõmmeldud firmasilt. Seljaosa japasse
ühendusõmbluses on seljaosal kaks volti, mis avanevadkäeaugukaare suunas.

Lühikeste varrukate alläär on kahekordselt palistatud 30 mmkaugusel servast.

Vormisärgil on kaks sirgelõikelist pealeõmmeldud rinnataskut.Taskul on nööbiga suletav taskuklapp.Taskutel on
kaks vertikaalset, pealt kahe paralleeltikkereaga tepitud volti.

Vormisärgil on 48 mm laiused pagunid. Paguni üks ots onõmmeldud varruka ühendusõmbluse vahele,teine
kinnitatakse särgile nööbiga.

Vormisärgi alläär on kahekordselt palistatud.

Krae välisserv, varruka ja käeaugukaare ühendusõmblus, passeja seljaosa ühendusõmblus,
rinnataskuteühendusõmblus, taskuklapi välisserv ja pagunite välisserv on tepitud1 mm kaugusel servast.

192. Lips

Värv: must. Materjal: lipsusiid.

Kirjeldus:

Lips on allapoole laienev, täisnurkse otsaga. Laiemas osas on lipsu laius90 mm.

193. Sall

Värv: valge. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.

Kirjeldus:

Harilik kootud sall.

194. Pullover

Värv: must. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 60% villa.
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Kirjeldus:

Pullover on sirgelõikeline, madala kolmnurkse kaelusega, kootud patentkoes.

Riidest rinnatasku, pagunid, õla- ja varrukatugevdusdetailid on pealt tepitud. Riieon põhimaterjaligasama värvi.
Pulloveril on äravõetavate pagunikatetega pagunid. Pagunid on48 mm ja pagunikatted 50 mmlaiused. Paguni
ots ja rinnataskuklapp suletakse takjapaelaga. Varrukasuus ontagasipööratav käänis. Pulloverikaelus, alläär ja
varrukakäänised on kootud tugevdatud soonikkoes.

195. Alussärk

Värv: valge. Materjal: trikotaaþ; kiuline koostis: vähemalt 50% puuvilla.

Kirjeldus:

Harilik alussärk.

196. Paraadkindad

Värv: valge. Materjal: trikotaaþ;

Kirjeldus:

Harilikud õmmeldud sõrmkindad.

II jaotis. Naiste varustus

Vihmamantel, sõrmkindad, T-särk, kummikud, talvekummikud,käterätik, jalakuivatusrätik, pikadaluspüksid,
särk, sokid, taskurätik, töövormi jope,töövormi püksid, töövormi särk, töövormimüts, mantel, jope,vormikuub,
suvine vormipluus, pikkade varrukatega vormisärk, lühikestevarrukatega vormisärk, nahkkindad,sall, pullover,
püksirihm, kaarditasku ja paraadkindad on samasugused kuikäesoleva kirjelduse III osa II jaoI jaotises.

197. Vormipüksid

Värv: must. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga. Esipoole viigijoon algab värvli juuresesikeskjoonele suunatud väikesestvoldist. Pükste
seljaosas on sissevõtted.

Pükstel on värvel, mis suletakse nööbiga.Püksivärvlile on õmmeldud seitse vöötrippi.Esikeskõmblusesse on
töödeldud tõmblukk-kinnis.

Pükstel on kaks küljetaskut ja üks tagatasku.

Küljetaskud on kaldsuunalised ning töödeldudküljetükiga. Pükste seljaosa paremal poolel asetsebsisselõikeline
nööpauktasku, mis suletakse nööbiga.

198. Vormiseelik

Värv: must. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Seelik on sirge siluetiga, üleni õmmeldud voodrile. Vormiseelikul on vormihoidmiseks sissevõtted, kaksees ja
kaks taga. Seljakeskõmblus lõpeb lahtise lõhikuga.

Seelikul on seljakeskjoonel kaetud tõmblukuga kinnis. Värvel suletaksenööbiga.

Seelik ulatub põlveõndlani.

199. Vormimüts

Värv: must. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:
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Vormimüts koosneb mütsipõhjast ja -äärest.Mütsipõhi on õmmeldud ovaalse kujuga laest jaküljedetailist. Mütsil
on läbitepitud, tagantülespööratav äär.

200. Suvised vormipüksid

Värv: helebeeþ. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Püksid on sirge siluetiga. Esipoole viigijoon algab värvli juuresesikeskjoonele suunatud väikesestvoldist. Pükste
seljaosas on sissevõtted.

Pükstel on värvel, mis suletakse nööbiga.Püksivärvlile on õmmeldud seitse vöötrippi.Esikeskõmblusesse on
töödeldud tõmblukk-kinnis.

Pükstel on kaks küljetaskut ja üks tagatasku.

Küljetaskud on kaldsuunalised ning töödeldudküljetükiga. Pükste seljaosa paremal poolel asetsebsisselõikeline
nööpauktasku, mis suletakse nööbiga.

201. Suvine vormiseelik

Värv: helebeeþ. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Seelik on sirge siluetiga, üleni õmmeldud voodrile. Vormiseelikul on vormihoidmiseks sissevõtted, kaksees ja
kaks taga. Seljakeskõmblus lõpeb lahtise lõhikuga.

Seelikul on seljakeskjoonel kaetud tõmblukuga kinnis. Värvel suletaksenööbiga.

Seelik ulatub põlveõndlani.

202. Suvine vormimüts

Värv: must. Pealismaterjal: poolvillane ülikonnariie; kiuline koostis:vähemalt 45% villa.

Kirjeldus:

Vormimüts koosneb mütsipõhjast ja -äärest.Mütsipõhi on õmmeldud ovaalse kujuga laest jaküljedetailist.
Küljedetail on õmmeldud kahest osast. Mütsilagi jamütsikülje ülemine detail on valged. Mütsilon läbitepitud,
tagant ülespööratav äär.

203. Talvemüts

Värv: must. Pealismaterjal: mantliriie; kiuline koostis: vähemalt 90% villa.

Kirjeldus:

Müts koosneb mütsipõhjast ja küljeosast.

Mütsipõhi on õmmeldud ovaalsest mütsilaest ja-küljedetailist.

Küljeosa on pealt tehiskarusnahast, sisemine detail põhimaterjalist.

Mütsipõhja esikeskõmblusele on kinnitatud ohvitserimütsimärk.

Mütsivooder on õmmeldud küljedetailist ja ovaalsest laedetailist.

204. Kaelaside

Värv: must. Materjal: lipsusiid.

Kirjeldus:

Kaelaside on õmmeldud kahest kiilukujulisest detailist. Valmisdetailipikkus on 210 mm, laius
kitsamas(ülemises) osas 20 mm ja laiemas osas 50 mm. Detailid on keskpunktisühendatud vorminööbiga.

205. Kevad-sügiskingad

Värv: must. Pealsematerjal: nahk.
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Kirjeldus:

Kingad on üleni jalapöida katva pealsega, kaunistusteta. Kontsad onkeskmise kõrgusega (30--40 mm).

206. Suvekingad

Värv: must. Pealsematerjal: nahk.

Kirjeldus:

Kingad on libiklõikelised, jalapöida osaliselt katva pealsega,kaunistusteta. Kontsad on keskmisekõrgusega
(40--50 mm).

207. Saapad

Värv: must. Pealsematerjal: veekindel nahk.

Kirjeldus:

Saapad on kaunistusteta, hariliku või sooja voodriga, madala võikeskmise kontsaga (20--40 mm),sääremarja
katvate sääristega. Säärise kõrguson 300--400 mm.

208. Pidulik pluus

Värv: valge.

Kirjeldus:

Pidulik pluus on sirge siluetiga. Pluus on eest üleni lahtikäiv. Esikinnis onsuletav seitsme nööbiga.Nööbid on
riidega kaetud.

Krae on teravate nurkadega, eraldi lõigatud kannaga. Kraekanna nurgadon ümardatud. Krae jakraekanna
õmblused on tepitud 1 mm kaugusele servast.

Seljaosa on ilma keskõmbluseta.

Varrukad on ühe õmblusega. Varrukasuus on sisselõikeline kinnis jamansett. Sisselõikeline kinnis ontöödeldud
kandiga. Manseti nurgad on täisnurksed. Mansett suletakseühe nööbiga. Manseti ühendusõmbluseson kaks volti,
mille harjad on suunatud kinnise poole.

Krae välisserv, kraekanna ühendusõmblused ja esikinnise palistuseservad on tepitud 1 mm kauguseleservast.

Välisministerkaitseministri
ülesannetes Toomas HendrikILVES
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