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Mütsimärgid 
 
 
1. Riigivärvidega mütsimärk  
 
1.1. Riigivärvidega mütsimärgil on sinine, must ja valge ring (joonis1).  
1.2. Riigivärvidega mütsimärgi välisläbimõõt on 23 mm. Sinise, musta ja valge ringi 
välisläbimõõdud on vastavalt 23 mm, 16 mm ja 8 mm. Riigivärvidega mütsimärk või olla 
metallist või tekstiilmaterjalist. 
1.3. Metallist riigivärvidega mütsimärk on emailitud. Kolmevärvilise ringi välimine ring on 
sinist värvi, keskmine ring musta värvi ning sisemine ring valget värvi. 
1.4. Tekstiilmaterjalist riigivärvidega mütsimärgi välimine ring on tikitud või kootud sinise 
niidiga, värvus 1133. Keskmine ring on tikitud või kootud musta niidiga, värvus 1000. 
Sisemine ring on tikitud või kootud valge niidiga, värvus 1001.  
 
Joonis 1 Riigivärvidega mütsimärk 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vapikilbiga mütsimärk 
 

2.1. Eesti Vabariigi stiliseeritud vapikilbiga mütsimärgi taga on 40-kraadise nurga all ristatud 
sirged mõõgad, terad ülespidi. Vapikilp on ümbritsetud tammelehisega. Mütsimärgi kõrgus on 
42 mm ja laius 50 mm. Eesti Vabariigi stiliseeritud vapikilbiga mütsimärk võib olla metallist 
või tekstiilmaterjalist. 
2.2. Metallist mütsimärk on kullavärviline (joonis 2).  
2.3. Tekstiilmaterjalist mütsimärgil on mütsimärk ümbritsetud ringiga. Mütsimärk on tikitud 
või kootud kuldse niidiga, värvus 3034 (Gold 34). Riigivapi kujutisel on kasutatud sinist niiti, 
värvus 1133 (joonis 3). 
 

Joonis 2. Metallist vapikilbiga mütsimärk 
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Joonis 3. Tekstiilmaterjalist vapikilbiga mütsimärk 
 

 

 

3. Õhuväe mütsimärgid 
 
3.1. Õhuväe mütsimärgiks on loorberilehtedest pärjaga ümbritsetud õhkutõusev kotkas, mis 
on Eesti riigivärvidega kilbi taustal. Õhkutõusva kotka tiibade sirutus ulatus on 45 mm. Kotka 
küüniste vahel on ristatult lennuki propeller ja mõõk. Mütsimärgi kõrgus on 43 mm. Kilp on 
võrdhaarsete külgedega kolmnurk, mille küljepikkus on 42 mm. Õhuväe mütsimärk võib olla 
metallist või tekstiilmaterjalist. 
3.2. Metallist mütsimärgi kotkas ja loorberilehtedest pärg on kullavärvilisest metallist. Eesti 
riigivärvidega kilbi kolmnurgad on emailitud (joonis 4).  
3.3. Tekstiilmaterjalist mütsimärgil on mütsimärk ümbritsetud ringiga. Mütsimärki 
ümbritseva ringi siseläbimõõt on 55 mm ja välisläbimõõt 60 mm. Mütsimärgil on kotkas, 
loorberilehtedest pärg ja ring tikitud või kootud kuldse niidiga, värvus 3034 (Gold 34). Eesti 
riigivärvidega kilp on tikitud või kootud sinise, musta ja valge niidiga, värvused vastavalt 
1133, 1000 ja 1001 (joonis 5). 
 
Joonis 4. Õhuväe metallist mütsimärk 

 
 
Joonis 5. Õhuväe tekstiilmaterjalist mütsimärk 

 
 



4. Mereväe mütsimärgid 
 
4.1. Mereväe ohvitseri mütsimärgil on kujutatud tammelehtedest pärga, mille keskkohal on 
kilbile asetatud trossiga ankru kujutis. Ülalpool ankru kujutist on väike riigivapp, mida ülevalt 
ja külgedelt ümbritseb ilustis. Mütsimärgi kõrgus on 47 mm ja laius 51 mm. Mereväe 
ohvitseri mütsimärk võib olla metallist või tekstiilmaterjalist. 
4.1.1. Tekstiilmaterjalist mütsimärgil on tekstiilist põhjal tammepärg ja väikest riigivappi 
ümbritsev ilustis tikitud või kootud kuldse niidiga. Tammepärja keskkohal olev kilp ja ankru 
kujutis on valmistatud kullavärvilisest metallist, kilbi põhi on sinine. Väike riigivapp on 
valmistatud kullavärvilisest metallist, vapilõvid on emailitud siniseks (joonis 6). 
4.2.2. Metallist mütsimärgil on tammepärg, väikest riigivappi ümbritsev ilustis ning 
tammepärja keskkohal olev kilp ja ankru kujutis valmistatud kullavärvilisest metallist. Kilbi 
põhi on sinine. Väike riigivapp on valmistatud kullavärvilisest metallist, vapilõvid on 
emailitud siniseks (joonis 7). 
4.2. Mereväe allohvitseri mütsimärgil on kujutatud kahest tammelehest koosnevat pärga, 
mille keskel on sõõr ankru kujutisega. Ankru kujutise kohal on väike riigivapp, mida ülevalt 
ja külgedelt ümbritseb ilustis. Mereväe allohvitseri mütsimärk võib olla metallist või 
tekstiilmaterjalist. 
4.2.1. Tekstiilmaterjalist mütsimärgil on tekstiilist põhjal tammepärg, sõõr, väike riigivapp ja 
ilustis on valmistatud kullavärvilisest metallist. Sõõri põhi ja vapilõvid on emailitud siniseks. 
Tekstiilist mütsimärgi kõrgus on 70 mm ja laius 53 mm (joonis 8). 
4.2.2. Metallist mütsimärgil on tammepärg, sõõr, väike riigivapi ja ilustis on valmistatud 
kullavärvilisest metallist. Sõõri põhi ja vapilõvid on emailitud siniseks. Metallist mütsimärgi 
kõrgus on 47 mm ja laius 37,3 mm (joonis 9). 
 
Joonis 6. Mereväe ohvitseri tekstiilmaterjalist mütsimärk 
 

 
 
Joonis 7. Mereväe ohvitseri metallist mütsimärk 
 

 
 
Joonis 8. Mereväe allohvitseri tekstiilmaterjalist mütsimärk 
 



 
 
Joonis 9. Mereväe allohvitseri metallist mütsimärk  
 

 
 
 
5. Kaitseväe juhataja mütsimärk 
 
Kaitseväe juhataja mütsimärgil on kuldne tammepärg, millel ristatud kuldsed sau ja 
kaheteraline mõõk ning südapunktis väike riigivapp, pärja alumisel äärel on püstise 
tammelehega kuldne kilp. Metallist mütsimärgi kõrgus on 47 mm ja laius 41,7 mm (joonis 
10). 
 
Joonis 10. Kaitseväe juhataja mütsimärk 
 

 
 


