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 Armas suka- ja sokikandja ning hea 
koostööpartner! 
 See, mida sa siin käes hoiad, on tänu-
raamat. Me oleme väga-väga tänulikud töise 
ja samas loova võimaluse eest, mille oleme 
Sokisahtli näol saanud. Me oleme tänulikud 
kõigile klientidele ja koostööpartneritele, et 
nad on meid omaks võtnud ja juba 10 aastat 
omana hoidnud. Teadmine, et saame Soki-
sahtliga teie elu natuke rõõmsamaks muuta, 
annab meile nii palju energiat, mida saame 
jällegi endi ja teie rõõmuks panustada. See 
ei ole nagu armastus. See ongi armastus.

 See raamat ei räägi siiski ainult meist. 
Räägime soki- ja sukamaailmast laiemalt, 
sest kui pealtnäha lihtsa teemaga süvitsi 
minna, selgub, et midagi lihtsat siin ilmas 
ei ole. Räägime tõsistest asjadest ja oleme 
meelahutuslikud. Ja segame üht teisega.

Aitäh ja head teekonda läbi raamatu!

Sinu Sokisahtel

 Dear sock and hosiery wearer and part-
ner,
 What you are holding in your hands is a 
thank you book. We are very thankful for the 
challenging and yet creative opportunity that 
we have experienced through Sockdrawer. 
We would like to extend our gratitude to all 
our customers and collaboration partners for 
having accepted us and remained loyal to us 
for ten years. The feeling that we can make 
your lives a little happier with Sockdrawer 
gives us a tremendous amount of energy, 
which we can in turn invest into your happi-
ness and our own. It is not like love. It is love.

 This book, however, is not only about us. 
It offers a broader insight into the world of 
socks and hosiery, and you will see that if 
you look at any seemingly simple topic in 
depth, it becomes clear that there is no such 
thing as a simple topic. These pages will of-
fer you both serious factual knowledge and 
entertainment. And sometimes a bit of both 
at the same time.

Thank you and enjoy the sock journey you 
are about to embark on!

Your Sockdrawer

Tänusõnad Acknowledgements
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Oh sukki neid, mis lõppeda ei taha!

Kuis otsib hingeldes mu põlev suu

Et läheneks ju kord see võrratu

Batist- ja pitsivaht... Kui valge vaha

Sul läigib ihu... Maitsen sooja naha

Siidsiledust ja – nagu õilmepuu

Kõik õilmed kevadtormil – sama ju

Ma sajan suudlusi su pääle maha.

Löö süleldes kui valgeid roosipärgi

Mu ümber omi närbuv-nõtkeid käsi

Las imen punahuuli mahlamärgi

Las suubun sinusse, mu pehme pesa!

Ah! Nii mu kätes, nii mu kallistatu

Las loen su silmis kaunist, julget pattu!

Marie Under

Oh sukki neid,  
  mis lõppeda ei taha…



How Sockdrawer was born
 It was the year 2009. For most people, socks were still an 
emotionless necessity, a piece of clothing that one simply 
had to wear for one reason or another. One day, three women 
met through mutual acquaintances. One of them had an idea 
about how to change the status of socks to something more 
than a bare necessity, one had the necessary set-up capital, 
and the third, having recently returned from the US, came 
up with a name for the prospective company. Sockdrawer, or 
Sokisahtel in Estonian, sounds catchy, is pleasing to the ear 
and has a memorable subtext. The beginning seemed prom-
ising!
 Our first socks were made in Italy and the founders soon 
found ways to sell them in larger stores across Estonia. It was 
not long until they realised, though, that each pair of socks 
had a character of its own and came with an added value in 
the form of a personal, heartfelt, or sometimes funny story. 
Since it was impossible to pass these on to customers when 
selling socks in supermarkets, the idea was born to open out-
let stores.
 One of the three founders did not like this idea and she de-
cided to leave the team. There was no drama, it was rather a 
case of different people having contrasting visions. The two 
remaining founders Maarja and Piret officially registered Sock-
drawer as a company in 2010.

 Maarja and Piret:
 At first, we only had two stalls at shopping centres – one 
in Lõunakeskus, Tartu, and the other in Lasnamäe Centrum, 
Tallinn. Seeing how popular Sockdrawer’s socks and tights 
turned out to be gave us the courage to try out opening an 
outlet of our own.

Kuidas Sokisahtel alguse sai
 On aasta 2009. Sokid seostuvad inimestele ikka veel 
millegi paratamatu ja emotsioonituna, mille lihtsalt 
peab erinevatel põhjustel jala otsa panema. Ja siis 
kohtuvad ühiste tuttavate kaudu kolm naist. Ühel neist 
on idee, kuidas soki kui hädapärase riideeseme staa-
tust muuta, teisel on idee teostuseks vajalik algkapital 
ja kolmandal, kes just USAst naasnud, on välja pakkuda 
tulevase ettevõtte nimi. Sokisahtel mõjub eesti keeles 
tabavalt, on meeldiva kõla ja alltekstiga. Algus tundub 
paljulubav!
 Esimesed sokid valmivad Itaalias ja kohe leitakse 
võimalus neid Eesti suuremates poodides müüa. Kohe 
mõistetakse ka seda, et iga põneva sokipaariga kaas-
neb lisaväärtus – vahva, südamlik ja teinekord nalja-
kaski lugu, mida pole võimalik supermarketi lettidel 
sokke müües klientidele kaasa anda. Nii sünnib otsus 
avada oma müügipunktid.
 See plaan ei sobi ühele kolmest ja tema lahkub. Ei 
midagi traagilist, lihtsalt erinevad inimesed ja erinevad 
nägemused. Kaks järelejäänut, Maarja ja Piret, regis-
treerivad 2010. aastal ettevõtte Sokisahtel.

 Maarja ja Piret:
 Algul oli meil ainult kaks müügiletti, võiks öelda 
isegi lauda kaubanduskeskustes – Tartus Lõunakeskuses 
ja Tallinnas Lasnamäe Centrumis. Sokisahtli sokid ja 
sukkpüksid ostusid aga menukaks ning saime julgust 
proovida oma poega.

SÜNNILUGU OUR STORYI I
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 Esimese Sokisahtli poe avasime 
Tartus Lõunakeskuses 15 ruutmeet-
ril. Uuenduslikud ja värvikirevad 
sokid tellisime peamiselt Itaalia 
tootjatelt. Tänu kasvavale huvile 
meie sokkide vastu laiendasime 
varsti tegevust. Aastaks 2015 oli meil 
juba 16 poodi ja peamised kauban-
duskeskused kõikides suuremates 
linnades olid endile Sokisahtli poe 
näol täienduse saanud. Loomulikult 
suurenes ka töötajate arv ja aastaks 
2015 oli meil hingekirjas ligi 40 ini-
mest.
 Praeguseks on poode 22 ja 
töötajaid üle 50. On hea meel 
tõdeda, et Sokisahtli peres on 
siiani neid, kes 2010. aastal meie-
ga seda teekonda alustasid. Ka 
me kaunis sokimodell Kärol, 
tõenäoliselt elus kõige rohkem 
sokke vahetanud eestlane, on 
2010. aastast siiani meiega. 

 We opened our first 15m2 
Sockdrawer store in the Lõuna- 
keskus shopping centre in Tartu, 
and ordered the majority of our 
innovative and colourful socks 
from Italian producers. Thanks to 
a growing interest for our socks, 
we were soon able to expand our 
business. By 2015, the number of 
our stores had grown to 16 and 
the main shopping centres in 
every larger town and city had 
their own Sockdrawer store. This 
naturally meant an increase in 
the number of staff as well, and 
by 2015 we had nearly 40 employ-
ees. 
 Today, we have 22 stores and 
over 50 staff. We are very pleased 
that many of those who started 
the journey with us in 2010 are 
still with us today. Our beautiful 
sock model Kärol, who has prob-
ably tried on more pairs of socks 
than any other Estonian, has also 
been with us since 2010.

Esimene Sokisahtli pood  
Tartus Lõunakeskuses
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 Kuna suhtleme oma poodides töötavate inimestega iga 
päev, oleme saanud teha sokivalikuid just kaupluste vajadu-
si silmas pidades. Näiteks lennujaama Sokisahtlisse oleme 
loonud lennukimotiividega, Lasnamäe Sokisahtlisse vene-
keelsete kirjadega sokid jne.
 Tooted valime tehaste mudelite seast, kuid tänaseks on 
muutunud nii palju, et tehased arvestavad sokke ja sukkpükse 
tootes just meie vajadusi. Mustrid joonistame ise ja sokid di-
sainime Eestis. Ideed tulevad meie klientidelt, töötajatelt ja ka 
maailmas ringi rännates.
 Sokiteema on meid kümne aastaga viinud kõikjale. 
Tõenäoliselt oleme Eesti kõige tublimad „sokireisijad“ – vae-
valt on keegi veel käinud läbi enamiku Itaalia ja Türgi soki- ja 
sukkpüksitehastest. Neid ei anna lugeda kokku kahe käe sõr-
medel, puudu jääks ka varvastest.
 Me oleme päris tublid ja töökad tüdrukud. Ja arvestades, 
et hiinlastele tuli üllatusena, et neid kutsusid koostööle õr-
nema sugupoole esindajad, misjärel kõik kontaktid külmusid, 
on meil ka piisavalt arenguruumi.

 Since we are in touch with the people working in our 
stores on a daily basis, we have been able to look at the spe-
cific needs of each store when choosing products for them. 
For instance, we sell socks with plane patterns in our airport 
store, offer more options with Russian writing in our store lo-
cated in the largely Russian-speaking Lasnamäe district, and 
so on.
 We pick our products from the models offered by our part-
ner factories, but today we have reached a level where 
manufacturers also consider our needs when producing 
socks and other hosiery. We create the patterns ourselves and 
design the socks in Estonia, inspired by ideas submitted by 
our customers and employees, but also by our travels around 
the world.
 We have travelled far and wide in the past ten years thanks 
to socks. We are probably the best ‘sock travellers’ in Estonia, 
having visited the majority of Italian and Turkish sock and ho-
siery manufacturers. The fingers of two hands are not enough 
to count them, and even adding all the toes will not suffice.
 We are hard-working girls, and although our first attempts 
to collaborate with Chinese manufacturers came to nothing 
due to their shock that female entrepreneurs would offer to 
partner with them, we do have plans for continued expan-
sion.
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Sokimodell Kärol



Jalal on raske elu

Jalgu ei hoita taskus

Kui koer tõstab ülesse jala

Jääb kolmele maailma raskus

Jalal on raske elu

Jala otsas on kingad

Kuidas sa tormad läbi elu

Ja samal ajal veel hingad

Jalal on raske elu

Jalg kannab käsi kui kotte 

Kuidas sa keelad sellisele

Sooje ja kirevaid sokke

Jalal on raske elu

Jalal on oma karma

Jalad, mis enam sokke ei kanna

Riputatakse varna

Jalal on raske elu



Täitsa sooda
 Kuidas sa ütled heale tuttavale teda sol-
vamata, et kuule tüüp, sa oled täiesti sooda? 
Kuidas sa vabandad tuttava ees, kui tunned, 
et oled ise täieliku soodana käitunud? Mida 
ühendavat kinkida endale ja oma hingesõbrale, 
kellega pole piinlik end koos aeg-ajalt täiesti 
soodaks lasta? Meie ei teadnud, aga me head klien-
did mõtlesid selle välja. Õige vastus on: „Täitsa 
sooda“ sokid.
 Kõik me mäletame lapsepõlvest arm-
said mummulisi maitseainetopse. 
Disainisime neist innustatuna 
sokid „Pipar“ ja „Sool“. Inimesed 
itsitasid, kui neid riiulil nägid, ja 
kaup kadus kiirelt lettidelt. Ühel 
päeval tuli Marje, Lennujaama 
Sokisahtli müüja, ning ütles, 
et kliendid küsivad „Pipra“ ja 
„Soola“ kõrvale ka „Jahu“ ja 
„Sooda“ sokke. Kõige rohkem aga 
tahetakse millegipärast „Täitsa sooda“ sokke.
 Me ei saanud aru – „Täitsa sooda“ sokid, mis 
mõttes? Et kui see on mingisugune nali, võiks keegi selle lahti se-
letada. Aga kuna sokimasinas oli parajasti ruumi, lõime käega ja 
panime nad tootmisse.
 Kui „Täitsa sooda“ sokid müügile jõudsid, vaatasime meie 
üksteisele, suud ammuli, täiesti sooda pilguga otsa. Sokid kadusid 
lettidelt nagu soe sai, telefonid olid punased, inimesed käisid 
poode pidi neid taga otsimas ja ette tellimas.

Autokool
 Autokool kipub olema inimestele hirmus kogemus. Teoo-
ria teooriaks, testide tuupimine ei olegi eluohtlik, aga esi-
mesed sõidutunnid, kus hirmuhigiga kaetud sõiduõpeta-
ja karjub: „Parem jalg gaasilt maha! Pidur!“, on küll koledad. 
„Kumb pedaal on gaas, kumb jalg parem? Kuulge, mis te en-
dale lubate, onu, ärge kisage, mul on praegu jalad sõlmes, ma 
saan nad kohe lahti harutatud... Põmm! Mis see valge asi teil 
näos on, sõiduõpetaja? Issand, kas see ongi turvapadi?“
 Nüüd, pärast autokooli on selge, et nii pidurit kui gaasi va-
jutab parem jalg. Et inimestel oleks elu kriisiolukordades 
lihtsam jalgadel vahet teha, tegime aga sokipaari, millel 
parem jalg on nimetatud gaasiks, vasak piduriks. Kui üks jalg 
milleski ette tormab, on teisega hea kohe hoog maha võtta. 
Eeldusel, et sokid muidugi õiges jalas juhtuvad olema.

VALIK MEIE SOKKIDE LUGUSID
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Veits Gay on OK
 Vastukaaluks LGBT-teemalistele teravatele sõnavõttudele 
ajakirjanduses otsustasime meie luua sõbralikud viker-
kaarevärvilised sokid, mille talla alla on kirjutatud „Veic Gay 
on OK”. Nimetatud sokipaarile omistati võimet kutsuda üles 
sallivusele, neist sai intervjueeritav kuulsus ja sotsiaalmeedia-
lemmik. Inimesed ostsid neid hea meelega, neis tekitas soki-
paar elevust ja mitte keegi ei uurinud, kust läheb piir veic gei 
ja veic rohkema vahel.

Veekann
 Aastal 2018 toimus veganite esiletõus ja taimetoitlus muu-
tus populaarsemaks kui eales varem. Me olime trendist ees, 
sest meie puuvillased sokid olid algusest peale taimset pärit-
olu. Ilmselgeid asju pole mõtet korrata ja eneseupitamine ei 
kuulu meie arsenali, seega „Vegan“ sokkide asemel lasime 
tootmisse kvaliteetsed „Veekann“ sokid.



Fly away
 Et Tallinna lennujaam on meie lemmiklennujaam, tegime 
kõigile Eestis lendamisega tegelevatele inimestele „Fly away“ 
sokid. Panime sokkide peale lennujaama koodi TLL ja lennu-
radade numbrid – kui õhulaeva personalil on dilemma, kust 
õhku tõusta või kuhu maanduda, piisab, kui pilk jalgadele 
heita.
 Selge see, et lennukitel on kaasaegsed navigatsioonisead-
med ja muu tippelektroonika, aga näiteks päikesetormi ajal ei 
pruugi neist kasu olla. Samas pole täheldatud, et korralikud 
sokid nii kergesti oma töövõime kaotaks.

One penis forever
 Poissmeheõhtutest me ei räägi, poisid on poisid, need os-
kavad ka ilma kõrvalise abita üle käte minna. Aasta-aastalt üha 
popimaks muutuvate tütarlasteõhtute vürtsitamiseks lõime 
pidulistele aga „Bride team“ ja „Bride to be“ sokid. Võib-olla 
olime liiga tagasihoidlikud, igal juhul klientide tagasisidet 
hinnates pidime mõne aja pärast looma ka veidi julgema 
sokipaari – „One penis forever“.
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Kord unes nägin ühte õudset lugu

Et poest tulin suure kotiga

Ja poe ees kaht armastavat meest

Freud Sigmund peksis musta sokiga

Ma võtsin kohe sokininast kinni

Ja Sigmundile tegin tuti-tuti

Ja meestele sai öeldud: kõik on korras

Ja armastage edasi nüüd, kutid

Kord unes nägin  
    ühte õudset lugu



 Kui ajas tagasi minna, on eri riideesemetel erinevad 
sünnilood. Pole tarvis palju fantaasiat, et ette kujutada, kui-
das muistse šoti sõjamehe seelik rebenes lahingus nii palju, et 
kandjal ei jäänud muud üle, kui rõivas käepäraste vahendite-
ga jalge vahelt kinni traageldada. Kangelasele endale maailma 
esimesed püksid suurt muljet ei avaldanud, aga vastased la-
hingutandril võtsid püksikandmise jalamaid omaks.
 Või see lugu, kuidas abikaasa kergemeelsus Briti härrasme-
hel eluisu ära võttis ning ta kapist nööri võttis ja selle lakke ri-
putas. Õnneks polnud nöör vastupidav ja kui mees end pärast 
allakukkumist, nöör kaelas, nööriots püksivärvlini rippumas, 
peeglist vaatas, mõistis ta, et näeb tegelikult üsna soliidne 
välja. Edaspidi, lipsukandjana, jäi ta kenadele naisterahvastele 
kergesti silma ja tal polnud muret kõlvatu abikaasa peretruu-
ma vastu väljavahetamisega.
 Või kunagine prantsuse koduperenaine, kes kuumal suve-
päeval köögis pliidi ees topless süüa valmistas. Poleks naabri-
mees tookord koputamata sisse astunud, et soola küsida, 
poleks naine ka oma rindade katmiseks seinalt kahte kulpi 
haaranud ja meil oleks rinnahoidja riideesemena tänaseni 
tundmata. Õnneks läks teisiti!
 Sokkide ajaloost ühtki pikantset lugu välja tuua pole, aga 
teame, et 5000 aastat eKr olid sokid juba kasutusel. Muidugi 
pole alles ühtegi selle aja sokipaari, kuid koopajoonistelt ja ar-
heoloogilistelt leidudelt nähtu kinnitab seda. Toonased sokid ei 

PILK AJALUKKU JA 
SOKITOOTMISSE

II

Juba 5000 aastat tagasi…

meenutanud tänapäeva sokke. Need olid jalgade ümber seotud 
loomanahad, millel funktsioon sama – soojendada jalgu.
 Mõned tuhanded aastad hiljem, 8. sajandil eKr mainis 
Kreeka luuletaja Hesiod piloi’d – sokitüüpi, mis oli valmistatud 
loomakarvadest ja mida kanti sandaalidega. Milles kõiges on 
kreeklased pioneerideks osutunud…
 Ka on teada, et roomlased mähkisid oma jalad nahast või 
riidest ribadesse. 2. sajandil pKr hakkasid nad kandma aga 
sokke nimega udones, mis õmmeldi kootud kangast ja mis 
meenutasid juba päriselt seda, mida me tänapäeval sokkide 
all mõistame.
 Ja vanad egiptlased! Varaseim teadaolev säilinud silmkoe-
line sokipaar pärineb aastatest 300–500 pKr ja leiti need Nii-
luse ääres asuvast Oxyrhynchuse linnast. Sokkidel on pooli-
tatud varbaosa ja neid kanti sandaalidega.
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Vanimad säilinud villased sokid avastati arheoloogiliste väl-
jakaevamiste käigus Inglismaal Northumbrias. Need 2. sa-
jandist pKr pärit sokid kuulusid lapsele ja kaitsesid omanikku 
Briti karmi kliima eest.
 Varased „sokitöösturid” olid leidlikud. Üht 4.–5. sajandist 
pärinevat Vana-Egiptuse lapsele kuulunud erksatriibulist vil-
last sokki uurides leiti, et kolme põhivärviga – punase, sinise 
ja kollasega – mängides oskasid nad juba eri värvi kiudusid 
üheks lõngaks kokku kedrata.
5. sajandi algusest pKr kandsid Euroopa pühamehed put-
tee’sid. Need olid sokid, mis praktilise funktsiooni kõrval süm-
boliseerisid kandjate hingepuhtust.
 Keskajal hakkasid püksid pikemaks venima ja toonaste 
erksavärviliste sokkide ülesandeks oli katta ainult jala alumist 
osa. Kuna sokkide sääreosas ei olnud elastset riba, kuulus soki 
juurde kinnituspael. Kui mood jälle põlvpükse lubama hak-
kas, läksid ka sokid pikemaks ja kallimaks. Aastaks 1000 pKr 
oli kootud sokkidest saanud jõukuse näitaja – mida rikkam 
inimene, seda edevamad sokid.
 Kudumismasina leiutamine 1589. aastal tähendas seda, 
et sokid valmisid nüüd kuus korda kiiremini. Sellegipoolest 
töötasid kudumismasinad ja käsikudujad kõrvuti kuni aastani 
1800, mil masinkudumine sai sokimaailmas domineerivaks.
 16. sajandi algul nimetati soki pahkluu kohal või küljel olev 
dekoratiivkujund kellaks. Ingliskeelne sõna sock ehk sokk 
pärineb aga ladinakeelsest soccus’est, mis algselt tähistas 
Rooma näitlejate kantud kerget madala kontsaga kinga.

 Totaalne uuendus sokimaailmas oli nailoni kasutuselevõtt 
1938. aastal. Kuni selle ajani kooti sokke siidist, puuvillast ja 
villast. Nailonit teiste lõngadega segades algas sokitööstuses 
revolutsioon ja see jätkub praegugi. Tänapäeval valmistatakse 
sokke kõikvõimalikest materjalidest: puuvill, vill, nailon, akrüül, 
polüester, spandeks. Erilise pehmuse saavutamiseks on toot-
misprotsessis kasutusel ka siid, bambus, lina, kašmiir ja mohäär.
 Nüüd teame, et sokkide puhul on tegu vana ja väärika 
riideesemega, millest pole kunagi üle ega ümber saadud. 
Ehk võtame kokku – sokid pole asjad, mida mütsiga lüüa 
kannataks.
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Nii pehmed on, Mati, su hilised sammud

Need, millega sa siis astud

Samm-sammult, kui jõuaks nüüd alles minuni

Kogu päeva tinane raskus

Siis soki seest uneliiva ta puistab

Vaatan Matit teatud respektiga

Tahaks veel, kuid ei tihka küsida

Ma tean, et see liiv on retseptiga

Ja edasi kukuvad tuhandeks killuks

Kogu argise maailma pinged

Ma korraga olla võin troonipärija

Ja kiirabiauto ja ingel

Eluaeg olen sirutand, et saada endale

Seda uneliivaga sokki

Aga niipea kui ulatun, sulguvad silmad

Ja mu pillid on pakitud kotti

Unelaul



 Tahaks seda lugu alustada nagu ikka muinasjutte, et kusagil 
kaugel maal, kaugel külas, inimese jala poolt puutumata met-
sas, saja-aastaste kuusepuude vahel, pisikeses sammaldunud 
katusega majas elas igivana nõiamoor, aga kahjuks ei saa. 
Kuna see juhtus siinsamas, sellessamas linnas, siginas-sagi-
nas, kus tuhanded inimesed hommikuti tööle lähevad. Siinsa-
mas, kus juba üles ärganud autod alles unehõlmas masinatele 
tuut-tuut teevad. Siinsamas, kõige turvalisemas linnas, kus 
tuhanded valgusfoorid meile igapäevateel enamasti rohelist 
tuld näitavad.
 Veel hullem, see mitte ainult ei juhtunud, see juhtub ka 
praegu, see juhtub ka homme ja ülehomme, ja see võib juhtu-
da nii sinu kui minuga. Ja nõid, see ei pruugi tänapäeval üldse 
igivana olla. Võib olla täiesti noor ja selline on palju hullem, 
kui mõni igivana olla suudaks. Aga olgu, loo juurde tagasi…
 Martin jättis õhtul magama minnes sokid vedelema. 
Püksid ja T-särgi ka, aga meie keskendume sokkidele. Miks? 
Kohe seletan! Kui inimene paduvihma kätte jääb, saab kõige-
pealt märjaks ta pea, siis õlad, siis voolab ja nõrgub vesi üha 
allapoole ning lõpuks peatub päris all saabastes. Või kingades. 
Aga kindlasti sokkides! Küsite, mis siis sellest – kui vihma ei 
saja, ja enamasti ju ei sajagi, pole millelgi pealaest jalatallani 
voolata ja nii pole ka probleemi? See on vale ja see maksab 
inimestele kurjasti kätte. Neile, kes Martini kombel sokid 
vedelema jätavad.
 Martinil on kõvasti energiat. Ta kulutab seda enamasti 
tühja-tähja peale, see on normaalne, ja kõik energia, mida 

SOKIMUINASJUTT: 
Martin ja energiasokid
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ta ei suuda ära kulutada, nõrgub vaikselt tema pealaest ja 
õlgadest muudkui alla ja alla, kuni jõuab sokkidesse. Sealt ei 
ole energial kuhugi voolata, ja kui Martini sokid on energiat 
täis, hakkab Martini energiatase tasapisi tõusma. Kõigepealt 
pahkluuni, siis põlvedeni, edasi puusade ja õlgade kõrguseni. 
Ja siis ühel hetkel on Martini energia pealaeni ja ta ongi ener-
giat täis.
 Selline Martin on väsimatu. Ta ärkab hommikul säravate 
silmadega, pole ema ega isa peale tige, jõuab õigel ajal koo-
li, hämmastab õpetajaid oma teadmistega, lööb kehalise 
tunnis rahvastepallis kõige rohkem elusid, rõõmustab na-
katava naeruga sõpru, viib heade hinnetega päeviku koju, 
teeb mängeldes õppetükid ja terve ülejäänud aja, magama-
minekuni välja, on ta nii iseendale kui vanematele rõõmuks. 
Aga sel õhtul jättis Martin oma silmini energiat täis sokid ve-
delema ja sealt läks see energia kaduma.
 Need tavaliste muinasjuttude nõiad, kes teevad inimeste-
le halba ja eksitavad neid metsa, on väljamõeldis. Kogu see 
tänapäevane nõiavärk, nagu kõik muudki ärid, on kasum-
likkusele orienteeritud ja palju kasulikum kui Martinit öösel 
näpistada või ta kooliasju pihta panna on nõidadel tema sok-
kidest energiat näpata. Energiata ei saa ka nõiad – tänu ener-
giale saavad nad ju oma nähtamatuse, tänu energiale saavad 
nad lennata öö jooksul läbi tuhandete majade ja magamis-
tubade ning kõik vedelema jäetud sokkidesse talletunud ener-
gia kokku krabada. Martin ei jõudnud sel õhtul korralikult veel 
unehõlmagi vajuda, kui juba vuhisesid ta magamistoast läbi 

nõidade nähtamatud kehad ja tegid ta energiast tulvil sokid 
viimase raasuni tühjaks.
 Nüüd te kahtlete, eks ole? Martin ärkab hommikul üles ja 
ema toob talle niikuinii kapist puhtad sokid ja need vedele-
ma jäetud, need visatakse pesumasinasse ja kui neisse olekski 
jäänud energiat, siis pesuveega oleks see ju ikka majast väl-
ja voolanud? Aga pole nii! Energia jäävuse seadus ütleb, et 
energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist teise või 
kandub ühelt kehalt teisele. Sokkide puhul tähendanuks see 
– energia liigub ühest sokipaarist teise, neisse puhastesse, 
mis ema Martinile hommikul kapist võtab.
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 Järgmisel hommikul oli Martin juba tõustes pahur, virises 
hambaid pestes ja riietudes. Puder tundus kuum, võid oli ema 
pudru sisse liiga palju pannud, koolis läks ta esimest korda 
pinginaabriga tülli, kehalise kasvatuse tunnis ei saanud kit-
sest üle ja rahvaste pallis kukkus kohe mängust välja. Ebaõnn 
jätkus – matemaatika võrrandite eest pani õpetaja talle pead 
vangutades kolme. Kodused õppetükid läksid samuti raskelt. 
Alles õhtu eel, kui isa pitsad tellis ja nad kõik koos mõnusalt 
perefilmi vaatasid, tuli veidike energiat sokkidesse tagasi. 
Neid täiesti tühjaks tehtud sokke on ju nii pagana raske jälle 
energiat täis saada!
 Oleks aga keegi taibanud Instagramis tähele panna, kui 
energilised olid sel hommikul meie paar tuntumat influentse-
rit ja blogijat. Just sel hommikul teatas Paljas Porgand reipalt, 
et ostis uue kodu; just sel hommikul teatas Mallukas ener-
giliselt, et leppis oma Kardoga lõpuks ära. Me ei hakka siin 
kedagi nõiaks olemises või nõiduses süüdistama, ei-ei, meil ei 
ole tõendeid, aga isegi mõte, et see energia võis tulla väikese 
Martini vedelema jäetud sokkidest... vuihh.
 Olgu, Martin ei ole hooletu, ta ei jäta oma sokke iga päev 
laokile ja üldiselt pole tal suuremaid energiaprobleeme. Ära 
siis sinagi jäta!
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Villase soki kudumise õpetus
 Meie vanaemad kudusid sokke ja kiitsid, kui rahustav 
tegevus see on. Seda rahustavat efekti näib kinnitavat fakt, 
et täna, mil suur osa 50–65aastastest Ameerika naistest ei saa 
sokikudumisega enam hakkama, kasutab veerand neist 
igapäevaselt antidepressante.
 Tõepoolest, soki kudumine on keeruline ja aeganõudev 
ning mugav Ameerika koduperenaine eelistaks varraste ase-
mel 3D-printeri järele haarata. Aga meie mäletame veel, et 
need pehmed villased lapsepõlvesokid olid midagi erilist, nii 
et tasub see kudumise asi meelde tuletada.

 Niisiis! Sokk koosneb säärest, 
kannast ja pöiast. Koo alus-
tuseks tööproov ja arvesta 
välja, mitu silmust soovitud 
suurusega sokkide jaoks 
luua on vaja. Oletame, et va-
jad näiteks 48 silmust. Jaga 
silmused võrdselt neljale var-
dale ja asu ringselt kuduma.

 Sokisäär jaguneb kaheks osaks: ülemine osa koo soonik- 
või poolpatentkoes, alumine 1–5 cm pikkuselt parempidi 
koes. On võimalik minna ka lihtsamat teed ja kududa säär 
üleni soonikkoes. Järgneva osa, sokikanna puhul lihtsam tee 
puudub. See, kulumisele vastu pidama määratud osa koos-
neb kohustuslikust kannalakast, -põhjast ja -kiilust.

 Kannalakk koo esimese ja 
neljanda varda silmustest eda-
si-tagasi liikudes kas parempidi 
või poolpatentkoes. Kannalaka 
kõrguseks koo nii mitu rida, kui 
mitu silmust on lakaks kootaval 
kahel vardal kokku (kui kahel 
vardal on paaritu arv silmuseid, 
siis üks rida vähem). Näiteks kui kahel vardal on 24 silmust, 
kood kannalakaks 24 rida; kui 23 silmust, siis 22 rida. Edasi – 
kannalaka servad koo silmuselised, et kududa neist hiljem 
välja uued silmused. Valmis laka külgedel on niisama palju 
silmuseid, kui palju on neid ühel vardal.

 Kannapõhja kudumise eeltöö-
na jaota kannalaka silmused mõtteli-
selt kolme võrdsesse ossa. Näiteks 
kui kannalaka silmuseid on 24, 
siis 24 : 3 = 8 silmust. Äärmisi osi 
nimetatakse küljeosadeks, kesk-

mist põhiosaks. Kui silmuste arv ei jagu jäägita kolmeks, lii-
da jääk põhiosale; tähtis on, et küljeosade silmuste arv oleks 
võrdne. Seega, kui kannalaka silmuseid on 23, siis 23 : 3 = 7 ja 
jääk on 2. Silmused saab küljeosade ja põhiosa vahel jagada 
nii: 7 + 9 + 7 või 8 + 7 + 8. Läheb keeruliseks? Küllap see ongi 
põhjus, miks Ameerika koduperenaised alla  on andnud.
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 Kannapõhi koo edasi-tagasi 
kahe vardaga kannalakaga sa-
mas koes. Koo ainult põhjasilmu-
seid, külgmiste osade silmused 
kahanda iga rea lõpus põhja 
külge. Edasireal koo põhja vii-
mane ja külgmise osa esimene 
silmus kokku parempidise 

ületõstmisega, tagasireal pahempidise võttega. Koo põhjaosa 
seni, kuni kõik külgmiste osade silmused on kannapõhja-
ga kokku kootud ning vardale on jäänud ainult kannapõhja 
silmused.
 

 Siinne joonis ei kujuta endast 
Google’i universumi kaarti ja 
võimalike eluks kõlbulike ek-
soplaneetide asukohta selles. 
See on kannapõhi ja ilmselt 
mõistad isegi, millised tuu-
mateadlased meie vanaemad 
tegelikult olid.

 Enne kui kudumist jätkad, jaga 
kannapõhja silmused võrdselt esi-
mesele ja neljandale vardale. Näiteks 
kui põhjasilmuseid on 8, siis 4 esi-
mesele ja 4 neljandale. Kui põhjasilmu-
seid on paaritu arv, jaga silmused ka-
hele vardale nii, et sellele vardale, kus 

algselt oli silmuseid rohkem, saaks ka nüüd üks silmus rohkem, 
näiteks 7 silmuse korral oleks jaotus 3 + 4. Lisaks põhjasilmustele 
korja samadele varrastele ka kannalaka ääresilmused.

   Nüüd on neljal vardal kokku rohkem silmuseid kui alg-
selt, seega tuleb üleliigsed kahandada. Siit tuleb jällegi üks 
kosmiline paralleel. Meie universum on pidevas paisumises,  
õnneks teeb ta seda meie elutegevuse ohustamiseks liiga 
aeglaselt. Sokk hakkab teatud kudumisfaasis samuti pai-
suma, palju kiiremini kui universum ja ilma teadliku kahan-
damiseta saaksid lõpp-produktina mütsi. Ja me ei usu, et sa 
selle vabatahtlikult pähe tõmbaksid.

Niisiis, koo edasi ringselt ühetaoli-
selt või vastavalt mustrile. Kaks 
esimest ringi koo kahandusteta, 
kolmandal ringil tee esimesed ka-
handused. Kahanda ühel ja samal 
kudumisringil soki mõlemal küljel, 
s.o esimese varda lõpus ja neljan-
da algul. Esimese varda lõpus ka-
handa parempidise ületõstmise-

ga ja neljanda varda algul parempidise võttega. Pärast esimest 
kahandusringi koo kolm rida kahandamata ja neljandal tee uued 
kahandused.
 Pärast teist kahandusringi koo neli rida kahandamata. 
Nii suureneb iga järgmine kahandusteta kootud kudumis-
ringide arv kahandustega ringide vahel ühe võrra. Jätka 
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kahandamist, kuni kõik esimesel ja neljandal vardal olevad 
kannapõhja silmused on kokku võetud ning varrastele on 
jäänud silmuseid sama palju kui kudumise algul.
 Pärast kahandusringe ehk kannakiilude moodustamist jät-
ka pöia kudumist kasvatamiste ja kahandamisteta. Koo, kuni 
pöid on 2/3 labajala pikkuselt valmis. Siis algab soki otsa kok-
kukudumine.

 Ja tähelepanu! Ka-
handamist alustad 
kaheksast kohast 
korraga, s.t iga varda 
algusest ja keskelt. 
Kahandusringide va-
hele koo kahanduseta 
ringe, mis vähenevad 
pidevalt ühe ringi võr-

ra. Iga kahandusringi vahele koo kahandusteta nii mitu ringi, 
kui mitu silmust on kahe üksteisele järgneva kahanduse va-
hel. Kui ühel vardal on 12 silmust, siis esimesel kahandusreal 
kood iga varda alguses 2 silmust parempidise võttega kokku, 
teed 4 silmust, jälle 2 silmust parempidise võttega kokku ja 
4 silmust. Edasi koo neli rida kahandamata. Järgneb uus ka-
handusring, kus kahe kahanduse vahele jääb kolm silmust; 
edasi koo kolm rida kahandamata jne. Jätka kahandamist, 
kuni igale vardale on jäänud üks silmus. Katkesta lõng, tõmba 
silmustest läbi ja kinnita töö pahemale poolele.

 Ulme? Täpselt nii. Ja kui kõik nüüd õigesti sai, pole sul mitte 
ainult üks ulmemõnus omakootud villane sokk, vaid midagi 
palju rohkemat. Midagi, milles on natuke vanaema, natuke 
lapsepõlve, palju pehmust ja head enesetunnet. 
 Aga oleme realistid, sul läks nädal ja valmis on ainult üks 
sokk. Kui alustad nüüd otsast peale ja suudad esimese kõr-
vale ka teise kududa, oled vapustav inimene ja meie teeme 
sulle aplausi. Sest mis salata – tänase kiire elutempo juures 
inimesed teise sokini alati ei jõuagi.
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Otsin pikka kasvu meest

Enam-vähem järjel

Lenda siia mesimumm

Saame kokku kärjel

Enam reedest laubani

Ei viitsi jääda nulliks

Seega vajan sõpra, kes mu

Sukki alla rulliks

Otsin pikka 
    kasvu meest



Kuidas tänapäeval 
10–15 inimest enne 
sind sokipaariga 
tegeleb

 Kuidas tänapäeval sokk sünnib? Kõik 
saab alguse puuvillapõõsa (Gossypium) 
pehmetest, lumepallikesi meenutavatest 
villapallidest. Täpsemalt on tegu puuvilla-
seemneid katvate tselluloosikiududega. 
Igal seemnel võib olla kuni 700 katvat kiu-
du, mis polegi sisuliselt muud kui majan-
duslikult tarvitatavad puuvillakiud.

 Puuvillapõõsad kasvavad troopilistel ja 
lähistroopilistel aladel. Neid on kokku ligi 
40 liiki, millest tootjad eelistavad nelja, 
millel on pikem ja kvaliteetsem kiud. Ena-
miku maailma puuvillast kasvatavad USA, 
Usbekistan, Hiina ja India. Neile järgnevad 
Brasiilia, Pakistan ja Türgi.

How your Socks Pass 
through 10–15 Pairs 
of Hands before 
Reaching you

 How are socks born nowadays? Every-
thing starts with the soft fluffy cotton bolls 
growing on the cotton bush (Gossypium). 
The bolls are in fact protective cases con-
taining cellulose fibres that form around 
cotton seeds. Each seed can have up to 
700 fibres covering it, and these cotton fi-
bres are the ones used commercially.

 Cotton bushes grow in tropical and 
subtropical regions. There are nearly 40 
different varieties in total, with four of 
them being favoured by producers due to 
their longer and better-quality fibres. Most 
of the world’s cotton is grown in the US, 
Uzbekistan, China and India, followed by 
Brazil, Pakistan and Turkey.
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 Puuvill korjatakse ja selle kiududest 
kedratakse niit, millest saab valmistada 
pehmeid ja õhku läbi laskvaid tekstiile. 
Niit on algul valge ja värvitakse tehases 
sobivatesse toonidesse.

 Kui soki disain on valmis mõeldud, 
valitakse välja sobivad niidid ja pan-
nakse need sokikudumismasinasse. 
See on aega ja tähelepanu nõudev 
tegevus, kuna kõik disainielemendid 
tuleb silm silma järel masinasse kanda. 
Kudumismasinad töötavad ööpäev rin-
gi, inimesed sokitehases töötavad va-
hetustega.

 Kudumismasinast väljuv sokk on 
mõlemalt poolt avatud. Alles nüüd 
õmmeldakse ühekaupa kokku sok-
kide varbaosa. Kokkuõmmeldud sokid 
suunduvad pesumasinasse, kus neid 
loputatakse vastavalt kliendi nõudmis-
tele 3–10 korda. Selle töö käigus viiakse 
sokiniidist välja üleliigne värvaine. 
Mida rohkem loputamiskordi, seda 
kvaliteetsem sokk.

 After cotton is picked, its fibre is 
spun into a thread that can be used 
for producing light and breathable 
textiles. The thread is originally white, 
and it is dyed different colours at the 
factory.

 When the sock’s design is ready, 
suitable threads are chosen and insert-
ed into a sock weaving machine. This 
is a time-consuming process that re-
quires a lot of concentration because 
each design element must be set up 
loop by loop in the machine. Weaving 
machines operate 24/7, whereas the 
sock factory staff work in shifts.

 As socks are ejected from the weav-
ing machine, both of their ends are 
open. It is only now that each sock’s 
toe is sewn together. Sewn socks are 
then sent into a washing machine 
where they are rinsed 3–10 times de-
pending on the client’s instructions. 
This process helps to extract excess 
dye from the sock thread. The more 
times socks are rinsed, the higher their 
quality.
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Pestud sokid triigitakse. Selleks on 
omalaadsed lapikud metalljalad, mille 
otsa nad tõmmatakse. 10 sekundit sel-
lise kuuma jala otsas annab sokile ta 
õige kuju.

 Sokid pakitakse käsitsi: seotakse 
paaridesse, kinnitatakse külge silt ja 
kleeps. Sokipaarid laotakse kastidesse 
ja ongi tootmisprotsess ühel pool. 
Sokipakid liiguvad Sokisahtli pealattu 
ning sealt edasi poodidesse, kus müü-
jad sokid piikidele ja riiulitele sätivad.

 Nüüd sa tead, et Sokisahtli toodang 
ei ole mitte ainult mõnus ja värvikirev 
sokipaar su jalas, vaid midagi palju 
rohkemat – midagi sellist, millesse on 
10–15 kätepaari enne sind panusta-
nud.

Washed socks are ironed on special 
flat metal plates shaped like feet. 10 
seconds on such hot plate also gives 
socks their correct shape.

 Next, socks are divided into pairs 
by hand, attached to each other, pro-
vided with a label and a sticker. Paired 
socks are then packed into boxes as 
the final step of the manufacturing 
process. They are sent to Sockdrawer’s 
main warehouse and from there on-
wards to shops where shop assistants 
display them on shelves and manne-
quin feet.

 Now you know that Sockdrawer’s 
products are more than just cosy and 
colourful footwear – they are the re-
sult of 10–15 pairs of hands’ loving 
work. 
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KUIDAS VALMIB SOKK



Sukasilmas, sukasilmas

Hakkab jooksma miski

Siis kui selles hukas ilmas

Võtma hakkad riski

Suka libedus on risk

Neis ei trotsi saatust

Enne kurvi sisenemist

Palun – ettevaatust

Kui võtma  
   hakkad riski



Me teame, et rõivad on võimelised kõnelema. Oma kand-
jate kohta, ajastu kohta, kust nad pärinevad. Minu vastas tei-
sel pool lauda istub Vana Põlvik. Istub, on isegi palju öeldud, 
ta pigem toetub säärtpidi minevikku ja on oma õhukeseks 
kulunud kanda pidi minuga olevikus. Polnud kerge vanadaa-
mi intervjuuks nõusse saada. Ütleme, et ta ei tulnud ise kapist 
välja, vaid ta tuli välja tirida.

Te näete auväärsest east hoolimata väga hea välja. 
Kui saladus pole, siis kui vana te olete, Vana Põlvik?

VP: Tänan. Vanus ei ole oluline. Mõistlikum oleks küsida, 
kui palju mind kasutatud on. Kooti mind 1962, aga kasutusse 
võeti alles 1967.

Kuidas kõik algas?
VP: 1967. aasta Siluetis eksponeeriti Eesti esimest 

miniseelikut. Inimesed hullusid, kõik olid arust ära, kõik 
rääkisid miniseelikust. Vello Orumets laulis “Miniseelik, oh 
miniseelik” ja keegi ei pannud esiti tähele, et seal Siluetis 
demonstreeritavast miniseelikust veidi allpool olid seo-
ses seelikuserva tõstmisega nähtavale tulnud põlvikud.

Teid oli siis kaks, ma eeldan.
VP: Jah, mul oli kaksikõde, olgu muld talle kerge...

Vabandan, ma näen, et see on teile raske.
VP: Vaadake, 1967. aastal polnud midagi saada, siis 

sõbrannad vahetasid riideid. Miniseelikuid oli Tallinnas algul 

ainult kolm, esimene neist telelegend Lilian Kosenkraniusel. 
Põlvikuid oli Eestis kokku kuus. Kord olin Elle Kulli jalas, siis 
kandis mind Eve Kivi, edasi juba olin Ada Lundveriga. Polnud 
primadonnat, kelle jalas ma polnuks. Jooksime õega mööda 
linna amokki. Mehed, varieteed, ma ei taha kõike meenutada-
gi. Me olime noored ja seksikad, meid ei võetud tol ajal isegi 
öösiti jalast ära.

Siis teid kasutati ikka metsikult?
VP: Vaadake, siis olid teised ajad, me olime noored, me ei 

mõelnud nii. Muudkui svingisime. Algul oli ju tore, kui noor 
Kalmer Tennosaar tuli ja pani käe põlve peale. Voldemar 
Kuslap, tema on siiani härrasmees. Mati Nuudel oli selline suur 
ja soe käsi. Mäletan, kuidas Voldemar Panso rullis mind seksi-
kalt üles-alla, vahepeal patsutas põlvele. Me olime noored, 
mõtlesime, et nii peabki olema.

Mida te nüüd mõtlete?
VP: Risti vastupidi. Näete, missugune siga see Harvey 

Weinstein on. Vanasti olid kõik mehed sellised. Kas te arvate, 
et Georg Otsal ja Artur Rinnel ei olnud mõjuvõimu? Korra olin 
isegi laenuks Karl Vaino naise jalas. Karl tahtis ka proovida, 
kuidas naisele miniseelik istub. Olin siis seal jalas, vait kui sukk, 
sain aru, et kui Vaino rahule ei jää, saadetakse mind Siberisse. 
Naine oli tal sihuke viisakas, aga Vaino oli selline imelik. Tal oli 
meremehesärk seljas, Napoleoni soojad püksid jalas, vaatas 
naist ja muudkui korrutas: oi, oi, oi, oi...

Siis teid mitte ei kasutatud, vaid...
VP: Just nii, meid kasutati ära. Iga päev, ükskõik kelle poolt.

Mis teie õest sai?
VP: (nuuksatab) Ma ei tea, kas ma peaks...

Soki intervjuu Vana Põlvikuga
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Võib-olla räägite, aega on mööda läinud, ehk on 
tänapäeva noortel teie õe loost midagi õppida.

VP: Õde ei pidanud pingele vastu ja hakkas tarvitama...

Narkootikume?
VP: (noogutab) Vaadake, toona pandi kappidesse naftalii-

ni, et koid sisse ei lööks. 70ndaks oli õel raske sõltuvus välja 
arenenud, ta nõudis naftaliini veel ja veel... Siis tuli rock’n’roll’i 
ajastu peale, õest sai Ruja fänn ja läks nii, nagu Janis Joplini ja 
teistega.

Seda on kurb kuulda, minu sügav kaastunne. Teie 
rock’n’roll’iga kaasa ei läinud?

VP: Ei, mina svingisin edasi, mulle meeldis diksiländ ka. 
Mäletan, et korra olime Marju Länikul jalas, lõbus õhtu, Ivo 
Linnad ja kes kõik seal olid. Mina svingisin, õde paremas jalas 
hüppas rokabillit, vaesel Marjul läksid jalad sõlme ja ta is-
tus kogemata basstrummi sisse. Neid trummikilesid polnud 
kusagilt saada, need olid samasugune defitsiit nagu põlvikud.

Ühesõnaga lahkhelid?
VP: (ohkab) Ületamatud lahkhelid.

Lõpetuseks soovitate äkki midagi noortele? Teie 
pikast elukogemusest võiks meile kõigile kasu olla.

VP: Jah, armastage, olge üksteise vastu soojad ja... ärge 
jumala pärast selle naftaliiniga jännake.
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Soojad sokid sosistavad

Sokisahtli saalis:

Seda sokki sunniti

Sörkima sandaalis

Soojad sokid sosistavad

Sahtlis salajuttu:

Suure, suure saapa sees

Saab sokkki sõita suttu

Soojad sokid sosistavad

Sokisahtli sinas:

Sokilohvist suuresti

Saab sangar saapaninas

Soojad sokid sosistavad



Keskkonnasõbralik niit ja  
Ecocare’i sukkpüksid

Teame kõik, kui hävitavalt mõjuvad keskkonnale mass-
tootmine ja pakendimajandus. Sokisahtel on algusest peale 
valinud tehaseid selle järgi, kus saaks toota säästvamalt, mõel-
des samal ajal sellele, mida saaks ise paremini ja loodussõbra-
likumalt teha. Ressursse raiskavat tootmist ei tohiks võtta kui 
paratamatust, kui seda teed on võimalik märksa väiksema ja-
lajäljega astuda.

Sõnad sõnadeks! Pärast seda, kui Sokisahtel tõi turule Eco-
care’i sarja, mille tooted on meie töötajate absoluutsed lem-
mikud, võime liialdamata öelda, et kvaliteedi ja nahasõbralik-
kuse kõrval lähtume oma töös sellest, et toode oleks tehtud 
loodust säästes.

Mis on Ecocare?
NILIT® Ecocare’i mitmekihilise nailonlõnga valmistami-

sel taaskasutatakse tootmisprotsessi nailonijääke. Selle kiu 
tootmisel säästetakse materjali ja vett ning viiakse jäätmete 
hulk miinimumini. Need sukkpüksid on tänane reaalsus, kus 
keerukad teadus- ja arendustegevused on ühendatud sääst-
liku mõtteviisiga.

Ecocare’i sukkpükste tootmisel säästetakse energiat 6194 kW 
tonni kohta. Vett hoiab selline tootmine kokku 18 m3 tonni 
materjali kohta. Kokkuvõttes kulub Ecocare’i sukkpükse tehes 
55% vähem ressurssi kui tavatootmise puhul.

Environmentally friendly 
thread and Ecocare 

tights
We are all very aware of the destructive 

effects that mass production and packag-
ing have on the environment. From the 
very beginning, Sockdrawer has chosen to 
partner with factories that value sustain-
able production, and constantly looks for 
ways to be more environmentally friendly. 
Resource-wasteful production should not 
be seen as inevitable when it is possible to 
reduce the footprint considerably.

There is more than words to our promise. 
When Sockdrawer introduced the Ecocare 
product line, it soon became our employees’ 
absolute favourite and proof that besides 
having high quality and superior comfort, 
we want our products to be made in an en-
vironmentally friendly way.

What is Ecocare?
NILIT® Ecocare multilayer nylon yarn is 

made by reusing nylon waste resulting from 
the nylon yarn production process. This fi-
bre is produced in a way that saves both the 

MOODSAD MATERJALID  
JA SUKKPÜKSID

III IIIMODERN MATERIALS  
AND TIGHTS
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Eccocare’i sarjast on meil lettidel klassikalised 70- ja 50 
DENised sukkpüksid, lisaks kompressiooniga reisipõlvikud. 
Hooajaliselt pakume eri mustritega sukkpükse. Et asjal oleks 
veelgi enam jumet, lõime sarjale taaskasutatud paberist pa-
kendi.

Ja see pole kõik – pakume inimestele võimalust pakendid 
poodi jätta, et saaksime neid taaskasutada ja nii keskkonda 
puhtamana hoida. Algselt kentsakas idee leidis kiirelt klien-
tide poolehoiu ja praegu jäetakse juba suur osa pakenditest 
meie juurde teisele ringile.

amount of material and water used and reduces the amount 
of waste to the minimum. These tights are a modern inven-
tion that combines state-of-the-art research and develop-
ment with an environmentally friendly mindset.

The production of Ecocare tights helps to save 6194 kW of 
energy and 18 m3 of water per tonne of material. Overall, the 
production of Ecocare tights requires 55% fewer resources 
than traditional production methods.

Our Ecocare product line includes classic 70 and 50 DEN 
tights, as well as compression knee highs for travelling. We 
offer tights with different patterns depending on the season, 
and we have created a special packaging made of recycled 
paper for the product line. 

But this is not all. We also offer our customers the opportu-
nity to leave the packaging in the shop so that we can reuse it 
and thus help reduce waste. Although this idea seemed alien 
to our customers at first, it soon grew on them, and a lot of 
the packaging is now left at the shops to be reused.
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On kudumine kooming

Teati vanas Roomas

Ja terve talve varrastega 

On vanaema koomas

Ta koob ja lõppematu lõng

On justkui plokiahel

Ja sellest vanaema kaevab

Ka soki välja vahel 

Las kaevandab ja koob 

Me vanaema Kati

Kui maksab ise oma taskust

Kõik läinud kilovatid

On kudumine kooming



Millest sokke ja sukkpükse tehakse?
Bambuskangas (viskoos) on pehme, hingav, vastupidav, an-

tibakteriaalne ja kehatemperatuuri reguleeriv materjal. Suvel ta 
jahutab sind, talvel, vastupidi, annab sooja. Bambus ei vaja kas-
vamiseks ühtegi pestitsiidi ega väetist ning ta toodab teiste puulii-
kidega võrreldes 35% enam hapnikku.

Bambust töödeldakse nii mehaaniliselt kui ka keemiliselt. 
Töömahuka mehaanilise protsessi tulemusel sünnib pehme, li-
nase materjali sarnane kangas. Võrdlemisi palju lisaaineid nõudva 
keemilise protsessi käigus saadavat materjali seevastu nimetatakse 
„bambusest viskoosiks“ ja seda kiudu enam väga looduslikuks 
nimetada ei saa.

Puuvill on pehme kiuline materjal, mille algmaterjal saadakse 
troopilistel ja lähistroopilistel aladel kasvavalt puuvillapõõsalt. 
Puuvillakiud kedratakse lõngaks või niidiks, millest valmistatakse 
pehmeid ja õhku läbi laskvaid tekstiile. Puuvill on tänapäeva rõi-
vatööstuses kõige levinum looduslik materjal.

Orgaanilise puuvilla all mõistetakse puuvilla, mida saab ilma 
pestitsiidide ja väetisteta kasvanud põõsastelt. Sellist puuvil-
lakasvatust kohtab Indias, Türgis, Hiinas ja USAs. Orgaanilise puu-
villa tootmine edendab ja tugevdab bioloogilist mitmekesisust, 
säästab nii maapinda kui ka farmerite tervist.

Merseriseeritud puuvillale on omane tugevam läige, niisu-
gune lõng on tavalisest puuvillalõngast tugevam ja kergemini 
värvitav. Materjal saadakse puuvilla töötlemisel keeruka keemilise 
protsessi käigus. Selline puuvill ei tõmbu kokku ega kaota nii kergesti 
vormi, samuti kahandab merseriseerimine valmistoote tupsuliseks 
minekut.

What are socks and tights made of?
Bamboo fabric (viscose) is soft, breathable, durable, 

antibacterial, and has the ability to regulate body tem-
perature. In summer it cools you down, and in winter it 
warms you up. Bamboo does not require any pesticides 
or fertilisers to grow, and it produces 35% more oxygen 
than other plant varieties. 

Bamboo can be processed both mechanically and 
chemically. The extensive mechanical processing re-
sults in a soft fabric similar to linen. The other option 
is chemical processing, which requires a considerable 
amount of additives and therefore results in a less natu-
ral bamboo viscose.

Cotton is a soft fibrous material whose raw material 
comes from cotton bushes growing in tropical and sub-
tropical areas. Cotton fibres are spun into yarn or thread 
which is used for producing soft and breathable tex-
tiles. Cotton is the most common natural material used 
in today’s clothing industry.

Organic cotton is cotton whose raw material comes 
from bushes grown without pesticides and fertilisers. 
Such cotton farming is practised in India, Turkey, China 
and the US. The production of organic cotton promotes 
and strengthens biodiversity and helps maintain the 
health of both soil and farmers.

Mercerised cotton is shinier, stronger, and easier to 
dye than normal cotton yarn. This material is the result 
of a complicated chemical processing of cotton. Such 
cotton does not shrink or lose shape as easily and is also 
more resistant to pilling.

100% COTTON
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Ümbertöödeldud niit on tekstiilitööstuse ülejääkidest 
valmistatud materjal. Olenevalt kasutuseesmärgist lisatakse sel-
lele polüestrit, puuvilla, akrüüli või viskoosi ning peenikeste kiu-
dude sidumiseks ka kemikaale. Et ümbertöödeldud kiust lõnga 
teha, kasutatakse just selleks tarbeks valmistatud, open end ket-
rusmasina tehnoloogiaga masinaid. Ümbertöödeldud kiud on 
säästlik alternatiiv, mida saab tarvitada polstrite, vaipade, sameti, 
kootud riiete, sokkide, pleedide, puhastuslappide ja muu tootmi-
sel.

Nanofiiber-sukkpüksid saadakse nanokiust, mille valmistami-
sel kasutatakse elektroformeerimise meetodit. Sukkpüksikandjatele 
on tegu suurepärase uuendusega – nanokiust püksid on pehmed, 
kerged ja vastupidavad ning näivad jalas justkui teine nahk. Kuna 
neil ei hakka silmad kuigi kergelt jooksma, on nad hinnatud ka 
tantsijate seas.

3D-sukkpükste valmistamiseks kasutatakse uudset kolmedi-
mensioonilist ehk 3D-kudet, mille puhul kudumine toimub ühtaegu 
nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Tulemuseks on väga ühtlase 
viimistlusega toode, mida iseloomustab hea venivus, sile välisilme 
ja siidine pehmus. 3D-sukkpüksid pole nii läbipaistmatud kui riidest 
retuusid, ent välimuselt ja kasutusvõimalustelt meenutavad neid. 
Populaarsed on ka jalalabata 3D-sukkpüksid.

Recycled thread is a material made of textile indus-
try leftovers. Depending on its intended use, polyester, 
cotton, acrylic or viscose is added, along with some 
chemicals to achieve fine fibres. Special open-end spin-
ning machines developed especially for this purpose 
are used to make yarn from recycled thread. Recycled 
fibre is a sustainable alternative that can be used for 
producing upholstery, carpets, velvet, woven fabrics, 
socks, blankets, cleaning cloths, and other products.

Nanofiber tights are made of nylon fibre produced 
using the electroforming method. This is a great inno-
vation for people who wear tights – nanofiber tights are 
soft, light and durable, and look like a second skin. Since 
the tights are ladder-resistant, they are also highly val-
ued among dancers.

3D tights are made using an innovative 3D (3-di-
mensional) fabric which is woven horizontally and ver-
tically at the same time. The resulting product has a 
very uniform finish, is remarkably stretchy, smooth, and 
silky soft. 3D tights are not as opaque as fabric leggings, 
but their appearance and possible uses are very similar. 
Footless 3D tights are very popular as well.
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Vait kui sukk
Titanic kreenis, hüüdis kapten

Toimub laevahukk

Varsti Winslet kui DiCaprio

Jäävad vait kui sukk



Denjee (DEN) on mõõtühik sukatoodete 
lõnga või kiu jämeduse väljendamiseks. Piltli-
kult öeldes on 1 DEN ligikaudu kuuendik juuk-
sekarva läbimõõdust. Täpsemalt on 1 grammi 
1-DENise läbimõõduga kiu pikkus 9000 meetrit, 
seega vähem kui 4,5 kilogrammi sellise mater-
jaliga saaks tõmmata ekvaatori kohalt ringi üm-
ber maailma.

Mida peenem kiud, seda läbipaistvamad on 
sukkpüksid, ja vastupidi. Kui 10–20 DENised 
sukkpüksid ei jäta suurt midagi varjule, siis 
30–40 DENised on poolläbipaistvad ja üle 50 
DENistest enam läbi ei vaata. Paksus ja suka-
toote kaal on näitajad, mis määravad ka stiili, 
mugavust, välimust ja soojapidavust.

Sukad koosnevad kahest omavahel ühen-
damata osast. Need ulatuvad reie ülaosani ja 
püsivad üleval trippide, sukavöö või silikooni 
abil. Kuulsaim sukakandja on ilmselt Pipi Pikk-
sukk. Üldjuhul on sukad väga õhukesed ja 
valmistatud nailonist või siidist. Lisaks muga-
vusele hinnatakse neid seetõttu, et nad on 
hügieeniline alternatiiv vööni ulatuvatele su-
katoodetele.

Denier (DEN) is a unit of weight used to 
express the fineness of yarn or fibre, and thus 
to describe the thickness of hosiery. By com-
parison, 1 DEN is approximately the diameter 
of a sixth of a hair. To be more accurate, 1 gram 
of one denier yarn is equal to the weight in 
grams of 9000 metres of the yarn, which means 
that less than 4.5 kg of the material would be 
enough to circle the Earth along the equator.

The finer the fibre, the more transparent 
the tights, and vice versa. While 10–20 DEN 
tights are barely visible, 30–40 DEN ones are 
semi opaque and over 50 DEN ones complete-
ly opaque. The thickness and weight of hosiery 
are important factors defining their style, com-
fort, look and warmth.

Stockings are a garment consisting of two 
separate pieces. They cover the leg up to the 
top part of the thigh and are kept up using 
suspenders, a garter belt or a silicone strip. The 
most famous character to wear stockings must 
be Pippi Longstocking. Generally, stockings 
tend to be very thin and made of nylon or silk. In 
addition to being comfortable, they are valued 
as a hygienic alternative to hosiery products 
reaching all the way to the waist. 

MIS ON MIS  
sukkpüksi- ja sukamaailmas

WHAT’S WHAT  
in the world of hosiery?
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Õhukesed sukkpüksid ulatuvad vööko-
hani. Neid toodetakse vahemikus 8–30 DENi. 
Valmistatud on nad nailonist või polüamiidist, 
millele on tihti lisatud teisi materjale. Õhukesed 
sukkpüksid peidavad hästi jalgade iluvigu, an-
des neile sileda ja ühtlase ilme. USAs leiutatud ja 
seal pantyhose’ina tuntud toode jõudis ookeani 
taga turule 1959. aastal.

Läbipaistmatud sukkpüksid ulatuvad 
samuti vöökohani. Nende paksus jääb vahemik-
ku 40–200 DENi ja need võivad olla valmistatud 
nii sünteetilisest kui ka naturaalsest kiust, näiteks 
puuvillast või villast. Oma võidukäiku alustasid 
nad 1919. aastal kleitide lühemaks muutudes.

Sheer tights reach up to the waist. They are pro-
duced in the 8–30 DEN range and are made of ny-
lon or polyamide, with other materials often added 
to them. Sheer tights are good for hiding imper-
fections and giving the legs a smooth and uniform 
look. Sheer tights are referred to as ‘pantyhose’ in 
the US where they were invented and first launched 
onto the market in 1959.

Opaque tights also reach up to the waist. Their 
thickness can range from 40–200 DEN and they 
can be made of either synthetic or natural fibre, for 
example cotton or wool. They came into fashion in 
1919 as dresses became shorter.
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Sukkpüksid ja mehed
Ära lange eelarvamuste ohvriks! Mehed kand-

sid sukkpükse täiesti avalikult keskajast kuni 17. 
sajandini, mil lühikesed püksid ja põlvikud nad 
välja vahetasid. 15. sajandil olid villased sukk-
püksid kuum teema. Nende harud olid tavaliselt 
eri värvi, sageli kasutati ka ühel harul kahte tu-
gevalt eristuvat tooni. Neil varajastel sukkpükstel 
oli tänapäevane labajala osa, kuid jalge vahelt 
olid nad avatud.

1998. aastal viis firma G. Lieberman & Sons 
läbi uurimuse, mille tulemus oli jahmatav – suur 
osa Ameerika mehi kannab tänapäevalgi (naiste) 
sukkpükse pikkade pükste all ja nad ostaksid 
neid hea meelega meestele suunatud toodete 
hulgast, kui vaid saaks. Nii hakkas G. Lieberman 
& Sons ehk GLS 1999. aastal tegema meesterah-
vastele ComfiLoni sukkpükse, mis 2002. aastast 
kannavad nime ActivSkin. Neile järgnesid paljud 
teised meeste sukkpükste ehk mantyhose’i toot-
jad.

See turg on järjest kasvanud. Ehkki esikohta 
hoidev ActivSkin ei avalda konkreetseid müü-
giandmeid, teenindavad nad kliente juba 76 rii-
gis. Ajakiri Forbes kirjutas 2012. aastal, et meeste 
sukkpüksid õigustavad end sõnadeta, nii nagu 
iga teinegi miljardi dollari idee.

Men and tights
Do not fall victim to prejudice! Men used to 

wear tights in public from the middle ages un-
til the 17th century when the garment was re-
placed by stockings and knee breeches. In the 
15th century, woollen tights were a hot topic. 
Each leg would normally be a different colour, 
whereas two contrasting colours could also be 
used on the same leg. These early tights had a 
foot like the modern ones but their crotch was 
open.

In 1998, the company G. Lieberman & Sons 
conducted a study which revealed the surprising 
fact that a lot of American men wear (women’s) 
tights under long trousers to this day and would 
happily buy models made for men, were this only 
possible. Therefore, G. Lieberman & Sons started 
producing ComfiLon tights which were renamed 
ActivSkin in 2002. Soon after, many other pro-
ducers also introduced men’s pantyhose, AKA 
‘mantyhose’.

The market has been growing steadily. Al-
though the market leader ActivSkin does not 
publish their exact sales figures, it is a fact that 
they serve customers in 76 countries. In 2012, 
Forbes magazine wrote that men’s tights needed 
no justification, just like any other billion-dollar 
idea.
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Sukkpüksid mehe jalas on omal kohal, kui:
• Mees mõtleb tervisele. Märkimisväärne osa elanik-

konnast kannatab jalgade vereringe probleemide all. Kui 
veenilaiendid on juba tekkinud, tuleb muidugi arstiga nõu 
pidada. Tihti aga piisabki pidevast toestavate sukkpükste 
kandmisest, et neid muresid vältida.

• Kui mees kavatseb sukelduda. Sukkpüksid kaitsevad 
tõhusalt meduuside eest. Meduuside kombitsatel on mil-
joneid kõrverakke, millelt mürk vallandub kokkupuutel naha-
ga, kuid mitte kokkupuutel sukkpükstega.

• Kui mehel on fetiš. No kui on, siis on!
• Kui ta on jahimees. Üks aluskiht külma ilmaga rõivaste all 

juures on täpselt see, millest jahimehed puudust tunnevad.
• Kui mees on ratsutaja. Sadul on kare ja libedad sukk-

püksid ei jää sinna kinni.
• Kui mees on sõdur. Sõdur ei vali keskkonda, keskkond 

valib sõduri. Sukkpüksid kaitsevad looduses hästi kaanide 
eest, niisamuti on sukkpükstest abi puukide ja tigude vastu.

• Kui mees mängib NFLis. Mängijad kannavad neid kogu 
aeg, et talimängude ajal külm kontidesse ei läheks.

Nii et sukkpüksid ei võta mehelt mehelikkust. Ja kui sa oled 
meesterahvas ning sinu musi tuli ootamatult koju ja avastas 
sind sukkpükstes, ei pea sa enam punastama ega talle valeta-
ma, et kaitsed end meduuside, puukide ja kaanide eest.

Tights are a good idea for men who:
• care about their health. A considerable percentage of 

the population suffers from circulation problems in the legs. 
If varicose veins are already there, it is time to see a doctor. 
However, wearing compression tights is often enough to 
avoid such problems altogether. 

• go diving. Tights provide efficient protection against jel-
lyfish that have millions of venom-filled cells on their tenta-
cles. These release their venom when triggered by the touch 
of bare skin, but not tights. 

• have a fetish. If you have it, you have it, and so be it.
• go hunting. One extra layer under clothes in cold weath-

er is precisely what hunters are missing.
• go horse-riding. Saddles can be made of rough materials, 

and wearing smooth tights helps reduce the abrasion.
• work in the military. Soldiers do not choose an environ-

ment. It is the environment that chooses soldiers. Tights pro-
vide efficient protection against leeches, ticks and snails in 
the wilderness.

• play in NFL. Players wear tights all the time to make sure 
the cold doesn’t get into their bones during winter matches.

You can see from the above that wearing tights does not 
make a man less manly. So, if you are a man and your dearest 
came home unexpectedly to find you wearing tights, there 
is no need to blush and lie that you were protecting yourself 
against jellyfish, ticks and leeches.
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Aga läheme teie nooruspõlve. Seal olid ka teised 
daamid, Eve Kivi näiteks.

VP: Eve on nunnu. Siiani. Muuseas, mina tegingi ta Dean 
Reediga tuttavaks.

Siis 1971. aasta suvel Moskva filmifestivalil?
VP: Jah. Me istusime kõrvuti, Dean pani mulle käe põlve 

peale, Eve punastas ja lükkas selle korduvalt tagasi, aga ei 
mina ega Dean Reed jätnud.

Teie õde...
VP: Ta oli Evel vasakus jalas. Vasakul istus kuulus vene 

näitleja Rostislav Pljatt, see silitas samal ajal teist põlve. Eve ei 
näinud midagi, ta piidles silmanurgast ainult Deani, ise näost 
punane nagu leevike.

Õde ütles, et teid kasutati toona ikka meeletult. 
Muudkui ühest jalast teise!

VP: Ma ei mäleta, et midagi üle jõu käivat oleks olnud 
– hommikul jalga, õhtul jalast ära. Toona olid inimesed 
tõsisemad, selliseid kähkukaid nagu tänapäeval riiete 
vahetamises ette ei tulnud. Ma arvan, et mu õde oli lihtsalt 
lombakas ja laisk. Ma arvan, et on siiani.

Me leidsime ta, jah, kapist vanaduspõlve veetmast.
VP: No näete. Ja mina töötan siiamaani. (Vaatab paremale.) 

On nii, Ivo?
Ivo: On, on, kullakene!

Soki intervjuu Teise Vana Põlvikuga
Me leidsime ta üles. Teise Vana Põlviku. Heameel on 

tõdeda, et ta pole siiski meie hulgast lahkunud, nagu ta 
kaksikõde arvas, vaid seisab kõigile nähtavas kohas ning teeb 
oma kõrgest vanusest hoolimata igapäevast ja tänuväärset 
põlvikutööd.

Palju teil seda tööstaaži tuleb, Teine Vana Põlvik?
VP: 53 aastat.

Teie õde arvas, et olete surnud…
VP: Mis mõttes?

Ütleme siis nii, et oma ekspluatatsiooniperioodi 
lõpetanud.

VP: Arvaku, mis tahab! (Köhatab.) Ta lohises juba 
ekspluatatsiooni algul mul järel nagu lombakas, aga tal 
polnud tollalgi mälu. Seega arvaku, mida tahab.

Teie kaksikõde lohises teil järel?
VP: Mitte vähe. Kuulge, boyfriend jättis tema pärast Elle 

Kulli maha, kuna arvas, et Elle lonkab. Ellel pold häda midagi, 
kena ja krapsakas tütarlaps, aga mida sa teed, kui sul põlvik 
jala otsas liipab?

Te näete tõepoolest hea välja. Mis on selle saladus?
VP: Ma töötan värskes õhus. Kogu saladus.
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Teisel Vanal Põlvikul on kõrval truu ja sümpaatne 
kaaslane. Hernehirmutise paremas jalas on päevinäinud 
Ivo Nikkolo põlvik ja paarivaheline keemia on kaugele 
hoomatav. Kuidas te teineteist leidsite?

VP: Tööpostil. (Saadab kaaslasele õrna pilgu.) Ivo on minust 
kakskümmend aastat noorem, aga meie mõttemaailmad 
klapivad.

Ivo: Ma olen pakkunud, et registreerime ära, et võtame 
ühise nime...

VP: (naerab) Ma ei taha Nikkolo olla, see kõlab 
võõrapäraselt. (Põlvik peab pausi, siis tunnistab.) Aga Ivo 
on ikkagi mees, nii et kristlikus mõttes ei saa Jumal meie 
koosolemise üle pahandada.

Kuidas teie oma päevi mööda saadate?
Ivo: Ikka siin hernehirmutise otsas. Vaatame, et linnud 

herneid nahka ei pistaks.
VP: Jah, värske õhu ja tuule käes. Vaatan, et põllud oleks 

puhtad ja linnud ka Ivole liiga lähedale ei roniks.

Lõpetuseks soovitate äkki midagi noortele?
Ivo: Liikuge rohkem värskes õhus. Saage nii päikest kui 

vihma.
VP: Jah, ja armastage ja olge üksteise vastu soojad...
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Pese sokke õigesti!
Panid sokid pesumasinasse ja välja võttes olid nad num-

ber või kaks väiksemad? Ai, sokihaldjas sai kuumarabanduse! 
Sokke ei tohi pesta üle 30 kraadi juures!

Kindlasti jälgi hooldusjuhist etiketil, kuid üldjuhul on nii, 
et puuvillaseid sokke, põlvikuid ja sukkpükse tuleb pesta 30 
kraadi juures. Ühevärvilist puuvillast sokki kannatab pesta 
ka 40 kraadi juures. Kindlasti ei meeldi sokkidele aga kuivati, 
vormi ja suuruse säilitamiseks võiks nad riputada vanamoe-
liselt pesunöörile. Villaseid, sealhulgas meriinovillaseid sok-
ke tasuks üldse käsitsi pesta. Kui paned nad masinasse, pese 
neid 30 kraadi juures ja ära tsentrifuugi. Niisamuti talita an-
gooravillaste ja kraasitud akrüülsokkidega.

Ja igipõline küsimus: kuhu kaovad pesumasinast sokid? 
Oled kahtlustanud, et masinas varitseb sokiõgard, kes aeg-
ajalt ühe nahka pistab? Tegelikult on see müsteerium ammu 
lahendatud: sokid libisevad pesumasina ukse juures oleva 
tihendi vahele ja kaovad sealt masina sisemusse. Kui paned 
sokid pesumasinasse koos tekikotiga, võivad nad pugeda 
sinna peitu. Üks võimalus vältida kadumaminekut on näiteks 
kaks sokki kokku siduda. Ja alati võib sokid pesukotiga masi-
nasse panna.

Wash your Socks Right!
Did you put your socks in the washing machine and they 

came out a size or two smaller? Ahh, the sock fairy suffered 
heat stroke! Socks should not be washed in water hotter than 
30°C!

Ensure that you follow the instructions given on the care 
label very carefully, but the rule of thumb is to wash cotton 
socks, knee highs and tights at 30°C. Solid colour cotton socks 
can be washed at up to 40 degrees. What is clear is that socks 
do not like to be tumble dried. To keep their shape and size, 
they should be hung on a washing line in the old-fashioned 
way. Woollen socks, including those containing merino wool, 
are better off hand washed. If you do wish to machine-wash 
them, the temperature should be no higher than 30°C and 
they should not be tumble dried. The same applies to angora 
wool and brushed acrylic socks.

And then there is the age-old question: why do socks dis-
appear from the washing machine? Have you wondered if 
there is a hungry monster that likes to snack on a single sock 
every now and then? In fact, the mystery has been solved 
long ago – socks can slide into the washing machine door 
seal and into the inside of the machine. If you put socks into 
a machine with a duvet cover, they can hide in that. One way 
to avoid socks going missing is to tie two socks together. You 
could also put socks into the washing machine in a washing 
bag, just to be on the safe side.

SOKKIDE ARGIPÄEV  
JA TULEVIK

THE DAILY LIFE AND THE 
FUTURE OF SOCKS

IV IV
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Valgete sokkide saladus
Oled valgete sokkide austaja? Pärast esimest kandmiskor-

da ja pesu on nad oma värskuse minetanud? Avaldame siin 
valgete sokkide pikaealisuse saladuse.

• Ära kanna valgeid sokke tumedate jalanõudega või jalat-
sitega, millel on tumedad sisetallad. Niiskuse ja higi kaasabil 
tungivad värvained kingadest sokkidesse, mis raskendab 
pesu.

• Pese valgeid sokke kohe pärast kandmist. Vastasel juhul 
imbub higiga segatud mustus sügavale kangakiudude va-
hele ja sokid ei pruugi puhtaks minna.

• Kui sokk sisaldab pitskive või trükiseid, ära kasuta tugevat 
valgendit sisaldavat pesupulbrit. Selle kokkupuutumisel liimi-
ga vallanduvad keemilised reaktsioonid ja tulemuseks võivad 
olla kollased plekid, mis ei kaogi.

• Valgendava pulbriga pestud sokke on mõistlik kuivatada 
varjus. Ultraviolettkiirgus ja valgendusained koos võivad ma-
nada kangale kollased laigud, millest on võimalik vabaneda 
ainult koos sokkidega.

• Enne sokkide masinasse panekut võid hõõruda neid 
valgendusseebiga ja jätta 20 minutiks seisma. Seejärel aseta 
loputamata sokid pesumasinasse, lisa tavalist pulbrit ja lülita 
soovitud programm sisse.

• Enne pesu viska pilk etiketile. Puuvill, sünteetika, viskoos, 
lina – kõik nad nõuavad erinevat kohtlemist.

• Pese valged sokid muust pesust eraldi. Ära pane neid ma-
sinasse ka koos riietega, mille puhul oled kindel, et need värvi 
ei anna. Värvilistes kangastes olevad pigmendid kanduvad 
valgete sokkide kudedesse ja sokid võivad olla masinast välja 
võttes küll valged, kuid nende värskus on igaveseks läinud.

The secret of white socks
Do you love white socks? Do they tend to lose their fresh 

look after the first wear and wash? It is time to reveal the 
secrets of the longevity of white socks.

• Do not wear white socks in dark shoes or shoes that have 
dark insoles. Humidity and sweat can cause the colouring 
agents in shoes to penetrate socks and make it more difficult 
to get them clean.

• Wash white socks immediately after wearing them. 
Otherwise, dirt mixed with sweat will steep deep into tex-
tile fibres and it might not be possible to clean the socks 
fully any more.

• Do not use washing powder containing strong bleaching 
agents to wash socks that have prints or decorative stones on 
them. When such washing powder comes into contact with 
glue, it can result in chemical reactions and yellow blotches 
that may be impossible to remove.

• Bleached socks should be dried in shade. Ultraviolet light 
can react with bleaching agents and cause yellow stains that 
you can only get rid of by throwing away the socks.

• Before putting socks into the washing machine, you can 
rub them with some bleaching powder, and leave them for 
about 20 minutes. Then, put them into the machine without 
rinsing and choose the desired program. 

• Before washing, take a look at the label. Cotton, synthet-
ics, viscose, linen and other materials all require different 
treatment. 

• Wash white socks separately from other laundry. Do not 
put them into the machine even with clothes that you are 
sure do not bleed colour. Pigments found in coloured fabrics 
are transferred into the fabric of white socks, and even if the 
socks are still white when you take them out of the machine, 
their freshness will be gone forever.
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Mitte miskit ei maksa oleksid – 

Maja viimist Haabneeme poole

Kallist autot ja randme peal Rolexit

No ei ole, siis lihtsalt ei ole

Aga telgid on kaupsis alega, vaata

Ja buss viib meid Haabneeme mugavalt

Ja sokipaari, mütsi ja saapaid 

Saame endile ikka vast lubada?

Mitte miskit  
ei maksa oleksid



Kas valida sokke kingade järgi on okei?
Ei. Sokid sobitatakse enamikul juhtudel siiski pükstega. 

Aga nagu öeldakse: kes tunneb reegleid, võib neid ka rikkuda! 
Seega võid sokid ka kingade värvi järgi valida, kuid arvesta, 
et see trikk teeb sind paarkümmend sentimeetrit lühemaks. 
Või õigemini su jalad. Nii saad seltskonnas suurema vaevata 
orangutani mängida, kuna sinu riietumisstiil loob kaaslastele 
mulje, et su käelabad ulatuvad põlvini.

Sokid ujumisplätade ja sandaalidega?
Ei, absoluutselt ei! Ja samas, miks mitte, kui sul on vaja end 

vanemana näidata. Kui kannad veel lotendavaid ujumisriideid 
või väljaveninud teksasid, võid oma vanuse kolmekordistada. 
Hoia samas dokumendid ligi, inimestel võib jääda mulje, et 
oled hooldekodust jalga lasknud.

Augud sokkides?
Ei, see on kole ja näitab lugupidamatust. Teistpidi, kinga 

seest ei paista need ju välja! Keegi ei märka su sokiauke isegi 
kodus, kui oled harjunud kingadega magama jääma.

Madalad, kingade sisse uppuvad sokid?
Ei-ei. Samas jälle – kui tahad inimestele mingil põhjusel 

oma pahkluid tutvustada, pole probleemi! Ainult arvesta, et 
näed välja sama soliidne nagu tuntud pahkluupaljastaja Boris 
„Brexit“ Johnsson G8 tippkohtumisel.

SOKIETIKETT

94



Valged sokid väljaspool spordisaali?
Ei, valged sokid lõhuvad inimsuhteid. Ja samas jah, kui 

riietad kadunukest, too on sportlik ja sokid ei hakka silma.

Šortsid ja sokid?
Täiesti okei. Nüüd võiks kapist kõige madalamad sokid väl-

ja otsida ja neid tossude sees kanda. Kui sokisääred peaksid 
veidi välja ulatuma, võiksid sokid seekord jalanõude, mitte 
pükstega kokku klappima panna.

Sokid sobitatult lipsuga?
Ei-ei, inimestele jääb mulje, nagu oleksid end jalgupidi 

iseendale kaela riputanud.

Halli argipäeva pisut värvi?
Hea mõte. Värvikirevad sokid on üldiselt teksapükste 

teema, aga võid rõõmsate sokkidega eksperimenteerida 
ka pidulikuma riietuse puhul. Nüüd tuleks jätta mulje, et 
sokivalik on tahtlik. Las nad karjuvad sul jalas, tähtis on, et 
nad ei sobituks ei sinu kingade ega pükstega.
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Kured lähvad – kurjad ilmad,

haned lähvad – hallad taga,

luiged lähvad – lumi taga,

sokid lähvad – küüned pikad.



Tulevik ehk targad kangad
On selge, et riideesemed saavad lähitulevikus oma tavaotstar-

be kõrvale nii mõnedki uued funktsioonid. Sokid on siin üle-
jäänud garderoobil juba ammu eest läinud. Näiteks Singapuri 
riikliku ülikooli teadlased on leiutanud elektrit tootvad sokid. 
Need on kaetud elektrit juhtiva materjaliga ja nende omava-
heline kokkupuude või kontakt põranda ja jalatsitega tekitab 
staatilisest elektrist nõrka elektrivoolu.

„Need sokid võimaldavad jälgida nii jalutusteekondi kui ka 
varustada elektriga kaasaskantavaid seadmeid,“ ütles Minglu 
Zhu, üks sokkide loojaid. Sokkidesse on paigaldatud kiibid, 
mis tunnetavad survet. Need jälgivad liikumist, treeningu 
intensiivsust ja isegi kõndimisviisi, mida mõjutavad ka hai-
gused, nagu näiteks Parkinsoni tõbi. Nutikad sokid, mis suu-
davad registreerida kõrvalekaldeid kõnnimustrites, võivad 
olla selle haiguse diagnoosimisel tulevikus suureks abiks.

Smart future fabrics
It is clear that in addition to their traditional uses, items of 

clothing will develop a number of new functions in the near 
future. In this respect, socks are far beyond other clothes in 
their development. Scientists at the National University of 
Singapore, for instance, have invented socks that can pro-
duce electricity. They are coated in a material that conducts 
electricity and when they touch against each other or come 
into contact with floors and shoes they produce a weak elec-
trical current from static electricity.

According to Minglu Zhu, one of the inventors of the socks, 
‘these socks allow us to monitor walking patterns, and can 
power wearable devices’. Socks are equipped with microchips 
that act as motion sensors. They track movement, training in-
tensity, and even walking patterns, which can be affected by 
conditions such as Parkinson’s disease. Smart socks that can 
register anomalies in walking patterns could be a great help 
in diagnosing this disease in the future.
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„Tarkades sokkides on juhtmestik, ent kuna need juhtmed 
on palju peenemad kui soki valmistamiseks kasutatav lõng, ei 
hakka nad silma ega häiri. Samuti ei mõjuta soki tundlikkust 
pesemine,“ ütles Zhu. „See muudab vaid elektrit juhtivat kihti 
õhemaks, vähendades loodava energia hulka.“ Hetkel ei ge-
nereeri sokid energiat nii palju, et kaasaskantavaid seadmeid 
peale kiibi toita. Meeskond kavatseb lähitulevikus nende 
tootlikkust tõsta.

Singapur pole aga ainus, nutikate sokkidega tegeldakse 
ka mujal. USAst pärit Sensoria on turule toonud nutisokid-vir-
tuaaltreeneri, mis suhtleb bluetooth’i abil mobiiliäpiga ja 
annab reaalajas nii heli kui videopildi teel tagasisidet sinu 
jooksutehnika kohta. Sul on võimalik jälgida oma tempot ja 
jalgade asendit ning neid korrigeerides sooritust parandada. 
Targad sokid on võimelised andma isegi infot sinu jooksu-
jalatsite seisukorra kohta.

Lähitulevikus võivad sokid metsa eksinud seenelise tagasi 
koju juhatada. Võib-olla on targad sokid need, mis meile kunagi 
keerulised tantsusammud selgeks õpetavad. Ja miks ei võiks 
silmini täis laetud sokid olla need, mis meil külmal talvehom-
mikul auto väsinud aku asemel mootori käima aitavad?

‘Smart socks also contain wires, but since these are much 
thinner than the yarn used for weaving the socks, they do not 
show or bother the wearer. The sensitivity of the socks is not 
compromised by washing them either’, said Zhu. ‘It does re-
duce the thickness of the conductive layer, thus reducing the 
amount of energy produced’, he added. At present, the socks 
do not generate enough energy to charge wearable devices 
apart from the chip, but the team is working on increasing 
their efficiency in the future.

Singapore is by no means the only country working on 
smart socks. US-based Sensoria has introduced smart socks 
with a virtual coach that communicates with a mobile app via 
Bluetooth and provides audio and video real-time feedback 
about your running technique. You can monitor your pace 
and the position of your feet, and correct both to improve 
your results. Smart socks can even provide feedback about 
the state of your running shoes.

In the not so distant future, socks might be able to guide 
a lost mushroom picker back home. Perhaps it will be smart 
socks teaching us the most complicated dance moves one 
day. And why not use the help of fully charged socks to start 
the car when its battery is dead on a cold winter morning?
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Lõbusaid seiku sokkidest
Kadunud sokkide mälestuspäev
Väidetavalt kulub neljaliikmelisel perel igal aastal kesk-

miselt 120 sokki ja sokid ei lange rivist välja alati paarikaupa. 
Tulemuseks on meeletu hulk üksikuid sokke üle maailma. Mit-
teametlikku kadunud sokkide mälestuspäeva peetakse igal 
aastal 9. mail. Ehk oleks meilgi paslik paarkümmend sekundit 
leida ja kadunud sõprade mälestuseks pea langetada.

Sokkidega voodisse
Sokkidega kaasa kõrvale voodisse ronimist nimetatakse 

kiretapmiseks. Samas ütlevad eksperdid, et soe voodisokipaar 
soodustab jalgade verevarustust ja aitab niiviisi une kvaliteeti 
parandada.

Täisväärtuslik elu ilma sokkideta?
See on võimalik. Füüsik Albert Einstein oli tuntud oma 

ekstsentrilisuse poolest. Mees teatas, et purjetaks meelsamini 
tuulevaiksetel päevadel, kuna nii tundub purjetamine mingit-
ki pidi väljakutse. Samuti ei näinud ta põhjust sokke kanda, 
kuna see lõppes tal alati ühtmoodi – aukudega sokininas. Al-
gul varjas ta paljaid jalgu avalikes kohtades kõrgete saabaste 
sees. Hiljem ütles lihtsalt, et on jõudnud vanusesse, kus keegi 
ei saa teda sokke kandma sundida.

Pitsasokid
Üks tuntud Ameerika pitsarestoran tuli ideele panna oma 

klienditeenindajate jalga teemakohased põlvikud: Mozarella, 
Prosciutto, Bolognese, Diavalo ja Mamma-Mia! Koha külastata-
vus langes 65% ja New York Timesi restoranikriitik Pete Wells 
kirjutas arvustuse, milles negatiivse poolena tõi esile põlvini 
täis oksendatud jalgadega ettekandjad.

Funny Stories about Socks
Remembrance Day for Lost Socks
A family of four is said to use up approximately 120 socks 

per year, and socks do not always conclude their journey in 
pairs. The result is an infinite number of odd socks all around 
the world. The unofficial Remembrance Day for Lost Socks is 
celebrated on 9th May every year. Perhaps we should also ob-
serve a moment of silence in memory of our lost friends.

Wearing socks to bed
Climbing into bed to join your partner whilst still wearing 

socks is said to kill the passion. On the other hand, experts say 
that wearing socks to sleep improves blood circulation in the 
feet and can help to improve the quality of sleep.

Fulfilling life without socks?
It is possible. Physicist Albert Einstein was known to be ec-

centric. He claimed, for example, that he would rather sail on 
windless days, because this way, sailing would at least be a bit 
of a challenge. He also saw no reason to wear socks because 
the result was always the same – holes in the toe. When he 
was younger, he would hide his bare feet in high boots, but 
later he simply said that he had reached an age where no-
body could force him to wear socks.

Pizza socks
A famous American pizza restaurant came up with the 

idea to have their employees wear thematic socks: Mozza-
rella, Prosciutto, Bolognese, Diavola and Mamma-Mia! Visitor 
numbers ended up dropping by 65% and New York Times 
restaurant critic Pete Wells wrote a review in which he point-
ed out staff being covered in vomit up to their knees.
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On koeri, kes eelistavad kingade asemel sokke närida
See, et koer kingad puruks närib, ei üllata kedagi. Samas 

tõmbab osasid neljajalgseid sõpru hoopis sokkide poole. 
See pole teab mis haruldane fetiš. Muljetavaldav maailmare-
kord kuulub siin ühele Oregoni osariigi kutsikale, kes suutis 
korraga nahka pista 43 sokki. See lõppes vaesele koerale 
kahetunnise operatsiooniga, sest puuvill pole just kõige 
kergemini seeditav.

Sokkide voltimine
Kapiruumi kokkuhoiuks võib sokid keskelt kokku voltida. 

Ei tea, kui kasulik see info nüüd on, aga meriinovillast sokke 
saab neid katki tegemata kokku-lahku voltida 20 000 korda. 
Muud kiud nii tugevad pole. Puuvillast sokke saab voltida 
3200, siidist sokke 1800 korda. Ettevaatust aga habraste vis-
koosist sokkidega – neid saab kokku-lahti teha kõigest 75 kor-
da, enne kui õnnetus juhtub.

Tuulesukk
Tuulesukk ei käi üldjuhul jalga. See on koonjas kotike, 

mille meremehed kinnitavad purjeka masti külge, et näha 
tuule suunda. Niisamuti võib tuulesukka kohata lennuväl-
jadel ja suusahüppemägedel, kus tuulel on märkimisväärne 
roll. Tuulesukka võib kasutada ka koduaias: kui see on lii-
kunud paremale, on tuul vasakult, kui osutab vasakule, on 
tuul paremalt. Lõdvalt rippuv tuulesukk näitab tuulevaikust 
ja veest nõretav tuulesukk osutab aktiivsele vihmasajule.

There are dogs who prefer to chew socks rather than 
shoes

It comes as no surprise that dogs like to chew shoes. Then 
again, some furry friends are more drawn to socks. It is not a 
rare fetish for a dog. An impressive world record is held by a 
puppy from the state of Oregon who managed to devour 43 
socks in one go. This resulted in a two-hour surgery for the 
poor dog because cotton is not the easiest thing to digest.

Folding socks
To save space in the cupboard, you can fold socks in half. 

The usefulness of the following information might be ques-
tionable, but merino wool socks can be folded and unfolded 
20,000 times without breaking. Other fibres are not as strong. 
Cotton socks can be folded 3,200 times and silk socks 1,800 
times. But be careful with fragile viscose socks – they can only 
be folded and unfolded 75 times before potentially ripping.

Windsock
Windsocks are generally not worn on feet. Sailors attach 

these conical textile tubes to the mast of their ship to see the 
direction of the wind. Windsocks can also be found on air-
fields and ski jump hills, where the wind plays an important 
role. Windsocks can be used in domestic gardens too: if the 
sock points to the right, the wind is blowing from the left; if it 
points to the left, the wind is blowing from the right. A loosely 
hanging windsock implies a windless day and a dripping wet 
one heavy rain.
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Pesumasin sööb sokke
Aeg-ajalt on meil kõigil tunne, et ole kui hoolikas tahes, 

masinasse pandud sokipaarist tuleb välja ikka üks sokk. Mitte 
alati, aga häirivalt tihti. Otsingud kappides ja mujal elamises 
ei anna tulemusi. Järelikult – pesumasin sööbki sokke?

Tõde on see, et konkurents tänapäeva tootmises on tihe 
ja majandusharust olenemata kasutatakse nii ellujäämiseks 
kui ka rikastumiseks ebaausaid võtteid. Saiapätsiga koos 
müüakse meile ka selle sees olevat õhku, kilone šašlõkipakk 
sisaldab pool kilo marinaadi. Kui keegi üritab omal käel te-
hases toodetud seadet remontida, jääb pärast selle lahtivõt-
mist ja kokkupanekut üle peotäis kruvisid ja mutreid. Meid 
sunnitakse varjatult ostma seda, mida me ei soovi!

Korralik sokipaar maksab 4 eurot. Kellele on vaja sellist pi-
siriisumist? Kes saab sinu arvelt 4 euro võrra rikkamaks? Miks 
ei kao pesumasinast hinnalised teksapüksid ja aluspesu?

Oletame nüüd, et maailmas on ligikaudu 3 miljardit 
töötavat pesumasinat ja igaüks sööb soki kuus. Nii see 4 eu-
rot enam väga süütu ei tundu! Kokku teeb see 12 miljardit 
eurot kuus. 12 aastat kestnud Apollo programm oli maail-
ma kalleim rahuaja kosmoseprogramm, see läks praeguses 
vääringus maksma üle 112 miljardi dollari. Mitte 12 aasta, 
vaid 10 kuuga on võimalik pesumasinas kaduma läinud sok-
kide eest Kuu peale ja tagasi lennata! 16 miljardit maksab 
Tallinna–Helsingi tunnel. Rail Balticu Eesti trassi hinnaks 

kujuneb eelprojekti järgi 1,6 miljardit eurot, Tallinna–Tartu 
neljarealine maantee maksaks selle arvutuse järgi vähem kui 
üks sokk kuus. Aga valitsus sonib sadadest miljonitest. Lae-
nake see sokk ja ehitage tee valmis.

Pesumasin sööb sokke! Nii nunnu, me kaotame iga kuu 
4 eurot, me ei lähe endast välja, sest pesumasin on tõhus 
abiline ja tema süü ei ole suur? 12 miljardit eurot kuus? Kui 
see läheks abivajajatele, poleks meil sellest kahju, aga teades, 
et illuminaadid kasutavad seda raha monarhia kukutamiseks 
kogu maailmas, eraomanduse, perekonna, rahvuste ja kiriku 
hävitamiseks, paneb järjekordne soki kadumine südamest 
nördima.

Kõige taga on illuminaadid, valitsused, koopereerunud 
suurtööstused ja korrumpeerunud materjaliteadlased. Ja 
need maailma ülirikkad, kes ei esita tuludeklaratsiooni ja 
kelle andmed kaovad Kaimani saarte hägusesse vetesse. 
Millest teie arvates Bilderbergi kohtumistel räägitakse? 
Sellest, et valitsused silma kinni pigistaks, et pesumasina-
tootjad masinate trumlites sokkide kadumiseks vajalikud 
molekulaarvõnked tagaksid, pesupulbritootjad teatud ma-
terjalidele tundlikud pulbrid teeksid, materjaliteadlased 
kindlustaks kadumisvõimelised materjalid ja vee-ettevõtted 
tagaksid sokkide kadumiseks sobiva karedusega vee. Meie 
sokitootjatena teame, kui must äri pesupesemine tegelikult 
on, ja soovitame teil soojalt vähemalt oma lemmiksokke 
käsitsi pesta.

VANDENÕUTEOORIA:
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Looduse kroon oma unes

Meil on vibratsioonides tuba

Me lapsed koos emaga pole seepärast

Aastaid uinunud juba

Täna öösel isale seome

Suu ette villase soki

Meile meeldivad üldiselt kassid 

Ja meid nurrumine ei koti

Looduse kroon 



Mida teha vanade  
või üksikute sokkidega?

• Üksikut sokki saab vannitoas edukalt nuustikuna kasuta-
da. Kogu seebikillud soki sisse, seo sokk pealt kinni ja mõnus 
pesuvahend ongi olemas.

• Kasutatud või üksikud sokid on maailma parimad tolmu-
lapid. Seo sokk harjavarre külge ja nüüd pääsed ligi ka kõige 
tüütumatele asjadele, nagu näiteks ämblikuvõrgud lae all.

• Vana sokiga saad saapad läikima lüüa.
• Kui oled kindel, et sul ei tule saapaid jalast võtta ja sokid 

püksisäärte alt välja ei paista, võid vabalt kaks eri värvi sokki 
jalga tõmmata.

• Reisile minnes võid fotoobjektiivid ja teised pu-
runemisohtlikud esemed sokkide sisse pakkida.

• Sokki saad kasutada hoiupõrsana. Kui portselanist põr-
sad tikuvad lastel kildudeks purunema, siis sokkidega seda 
hirmu ei ole.

• Palaviku alandamiseks sobivad hästi viinasokid ja need 
ei pea olema ühest paarist ega voodilinadega kokku sobima.

• Kui hakkad kolima, saad klaasid ja vaasid ajalehepaberi 
asemel sokkidesse pakkida, et nad transpordi käigus kanna-
tada ei saaks.

• Soki võid täita kuivanud lillede ja ürtidega, pealt kinni 
õmmelda ja sahtlisse head lõhna levitama panna.

• Õmble sokist üks lahe sokiloom lastele või lemmik-
loomale mängimiseks.

• Tee üksikutest sokkidest käpiknukud, harjuta pisut 
kõhurääkimist ja korralda mudilastele nukuteatriõhtu.

What to do with  
Old and Odd Socks?

• Odd socks can be used as body scrubbers in the bath-
room. Just gather leftover pieces of soap together, put them 
in a sock, tie it up, and a new scrubber is born. 

• Old or odd socks are the world’s best dust cloths. Tie a 
sock to a broom and you will be able to reach even the most 
annoying things like cobwebs on the ceiling. 

• You can use old socks to polish boots. 
• If you are sure that you will not need to take your boots 

off and that your socks are not visible under your trouser legs, 
you could easily put on two different coloured socks. 

• You can wrap camera lenses and other breakable items in 
socks when travelling. 

• You can use an old sock as a piggy bank. While children 
tend to break porcelain piggy banks, there is no such concern 
if they use a sock.

• Socks soaked in vodka are an efficient home remedy 
against a cold, and they do not have to match each other or 
your bed linen. 

• Wrap your glasses and vases in old socks instead of news-
paper when you are moving. This is a good way to keep them 
safe during transport.

• You can fill a sock with dried flowers and herbs, sew it up 
and put it in a drawer to provide a pleasant aroma.

• Sew a cute sock toy for children or pets to play with.
• Turn odd socks into sock puppets, practise some ventrilo-

quism, and put on a puppet show for kids.
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• Riputa üks lõbus ja värviline sokipoiss lapse kirjutuslaua 
juurde, et ta saaks seal oma pliiatseid ja vildikaid hoida.

• Kasuta põlvikuid pesukotina – pane sisse sukkpüksid, 
tennisepaelad või aluspesu, seo pealt kinni ja aseta pesu-
masinasse.

• Täida sokk liivaga, seo pealt kinni ja anna see oma kala-
mehest abikaasale süsta või kajaki ankruks. Selline ankur ei 
kolise veekogu põhjas vastu kive ega hirmuta kalu.

• Kui käsil on remonditööd, võid tükkiläinud värvi läbi va-
nade õhukeste sukkpükste kurnata.

• Hang a cheerfully colourful sock from a child’s desk for 
them to keep their pencils and felt-tip pens in.

• Use knee-highs as a washing bag – put tights, Converse 
laces or underwear into one, tie it up, and put it into the wash-
ing machine.

• Fill a sock with sand, tie it up and give it to your fishing 
enthusiast husband to use as an anchor on a kayak. Such an 
anchor makes no noise against rocks at the bottom of the 
body of water, and therefore does not scare the fish away.

• When redecorating the house, old tights can be used to 
good effect to strain lumpy paint.
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Meie sokimodellid  
läbi aastate

Spetsialistide sõnul on parim aeg modellindusega alusta-
da 15–16aastaselt. Puusaümbermõõt peaks modellil ole-
ma ideaalis alla 90 cm, ka rinnaümbermõõt ei tohiks sellest 
suurem olla ja talje võiks jääda 60 cm kanti. Modellide pikkus 
jääb üldiselt 175 ja 180 cm vahele. Modellilt eeldatakse sarmi 
ja isikupära, ilusast välimusest üksi ei piisa. Lepingud sõlmi-
takse tihti alles pärast kliendiga kohtumist. Neist öeldakse 
muidugi ka ära, sest modellinduse kõrvalt pole võimalik koo-
lis käia ja rumalad tüdrukud klientidele ei meeldi.

Kõrgmoe modelli tööiga on üsna lühike ja selle jooksul ei 
tohi ta süüa. Kommertsmodellide eluiga on pikem ja neid aeg-
ajalt toidetakse. Kõige raskem elu terves moetööstuses on aga 
sokimodellil. Kui sa ütled kõrgmoe modellile, et kohenda oma 
talje järgmiseks nädalaks 55 cm peale, võib ta sellega hakkama 
saada, ent mõtle, mida peab tegema sokimodell jalanumbriga 
40, kui talle öeldakse, et järgmine nädal pildistame ta jalas num-
ber 34 sokke? See on õudne, see nõuab üliinimlikku pingutust, 
selle eest makstakse vähem kui keskmist palka ning kogu tööst, 
pingutustest ja vaevast hoolimata ei tunta ühtegi sokimodelli 
tänaval ära.

Nali naljaks, aga terake tõtt siin ka on. Kõik modellid, täpse-
malt nende jalad, sokkide-sukkade pildistamiseks ei sobi. Ei 
sobi liiga suured jalad, liiga laiad jalad, ei sobi liiga kõrge jala-
võlviga jalad. Meil pole kasutusel lampjalgadega modelle, me 
ei kasuta rahutute jalgadega, varvastevaheliste lestadega ega 
kuue varbaga modelle.

Our sock models  
throughout the years

According to specialists, the best time to start modelling 
is at the age of 15–16. A model’s hips should ideally measure 
under 90cm, just like their chest circumference. Waist circum-
ference should be around 60cm. Models are generally 175 to 
180cm tall. Beauty alone is not enough – models are also ex-
pected to be charming and to stand out. Contracts are often 
signed only after meeting the client. Many contracts are also 
terminated because it is impossible to keep attending school 
during an active modelling career, and clients do not like un-
educated girls.

High fashion models’ careers are relatively short-lived, and 
they are not allowed to eat. Commercial models have a slight-
ly longer lifespan and they are allowed to eat sometimes. The 
most difficult job in the entire fashion industry, however, is 
that of a sock model. If you told a high fashion model to re-
duce their waist to 55cm by next week, they might be able to 
do so, but what is a sock model with size 40 feet to do if they 
are told that they need to model size 34 socks next week? It is 
a horrendous job requiring inhumane effort, the pay is below 
average, and regardless of all the hard work and effort, sock 
models are never recognised in the street.

Jokes aside, there is some truth to this story. Not all feet 
and legs are suitable for photographing socks and stockings. 
Feet should not be too big, too wide, or have too high an 
arch. We do not use models who have flat feet, restless feet, 
webbed feet or six toes.

MEIE INIMESED OUR PEOPLEV V
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Vastupidiselt julmale moemaailmale kasutame ainult „õn-
nelike jalgadega“ modelle, kellele on lubatud hea haridus, 
toit ja perekonnaelu. Kusjuures enamik neist on ka meie head 
sõbrad ja tuttavad. Tervitame siinkohal kõiki, kes meile abiks 
on olnud ja kes oma jalad piltide pealt ära tunnevad. Ja kuna 
väga palju on uuritud, kelle jalad ühel või teisel sukkpükste 
pakendil või reklaamis on, tutvustame siin oma põhimodelle.

Kärol. Meie veteranmodell aastast 2010. Kolme lapse 
ema, töötab tervishoiu alal. Koostöö selle imelise inimesega 
on sama vana kui Sokisahtel. 2010. aastal palusime tal ühed 
põlvikud pildistamise tarvis jalga panna ning tänaseks on ta 
jalga tõmmanud ligi 700 paari sukkpükse ja sukki, teist sama 
palju sokke ja see arv kasvab. Käroliga on alati lõbus, ta ei 
heitu ühegi poosi ees. Viimane tema etteaste oli seotud meie 
uhiuute Olivia sukkpükstega.

Contrary to the cruel world of fashion, we only use mod-
els with happy feet who are allowed a good education, food, 
and family life. Most of them are, in fact, our good friends and 
acquaintances. We would hereby like to extend our thanks to 
everyone who has helped us throughout the years and who 
recognises their feet in the photos. Since it has often been 
asked whose feet are featured on different packaging or in 
adverts, we have the pleasure of presenting our main models.

Kärol. Our veteran model since 2010. A mother of three 
who works in healthcare. Our collaboration with this wonder-
ful person has lasted ever since we asked her to put on Sock-
drawer’s first pair of knee highs for a photo shoot. By today, 
she has tried on nearly 700 pairs of tights and stockings, and 
as many socks, and the number is growing by the day. We al-
ways have fun with Kärol and she goes along with trying any 
pose.  Her latest photoshoot features our brand-new Olivia 
tights.



Ann. Meie noorema põlvkonna 
jalamodell. Ann on aidanud meid 
viimased neli aastat ja tema modellikar-
jäär algas sokkide pildistamisest. 
Tänaseks on Anni jalast läbi käinud 
ligi 200 paari sukkpükse, teist sama 
palju sokke. Ta on meie kiirreageeri-
ja ja püstolmodell – alati olemas, 
kui uut sukka või sokipaari on vaja 
kiiresti üles võtta. Ann on kahe 
lapse ema ja töötab nagu Kärolgi ig-
apäevaselt tervishoiu alal.

Mihkel. Niisama palju kui naiste 
sokke ja sukki on meil tarvis pildista-
da meestesokke. Mihkel on modelli-
le omaselt edev, ta kutsub end kuul-
saks jalamodelliks ja tal pole prob-
leemi pildistamise nimel isegi oma 
lõunapausist loobuda. Tegelikus 
elus on ta Maarja kullakallis vend, 
kes pole õde Sokisahtli 10. aastase 
ajaloo vältel kordagi hätta jätnud.

Ann. She is our younger gen-
eration foot model. Ann has been 
with us for the past four years 
and her modelling career started 
from being a sock model. She has 
now modelled nearly 200 pairs 
of tights and as many socks. We 
think of her as our rapid response 
model – she is always available 
when a new pair of stockings or 
socks needs a photo taken. Ann is 
a mother of two and also works in 
healthcare when not modelling.

Mihkel. Men’s socks need just 
as many photos taken as women’s 
hosiery. Mihkel likes attention, 
like any model. He calls himself a 
famous foot model and does not 
even mind giving up his lunch 
break to go to a photoshoot. He 
is, in fact, Maarja’s dear brother 
who has never let his sister down 
during Sockdrawer’s 10-year his-
tory.
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Nii Kärol, Ann kui Mihkel on meie igapäevased „tööjalad“. 
Aga nende 10 aasta jooksul on meid aidanud veel paljud. Kui 
suurtel sukabrändidel on kasutusel agentuuridest värvatud 
pikajalgsed tippmodellid, siis meil teevad selle töö ära head 
sõbrad ja tuttavad. Nii see on olnud ja nii see tõenäoliselt 
jääb, kuna oleme oma inimestega nõnda kokku kasvanud.

Kõik, absoluutselt kõik, kes te olete Sokisahtli sokimodelliks 
olnud – suur-suur aitäh! Ja muidugi kohtume õige pea taas 
vanas heas stuudionurgas. Või teie koduhoovis. Või mõnel 
ühisel koosviibimisel.

Kärol, Ann and Mihkel are our main models, but many 
others have also helped us during these past ten years. Large 
hosiery brands use long-legged top models hired from agen-
cies, but we do the same job with the help of our good friends. 
This is how it has always been and how it will most likely con-
tinue, because we have grown very close to the people we 
work with. 

Thank you so much to each and every one of you who has 
been a sock model for Sockdrawer! We hope to see you again 
soon in the good old studio, out in your garden, or at a meet-
up.
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Sokid on samasoolised:

Endel ja Viktor, Maie ja Tiina

Silma otsas ei kannata üksteist

Ses mõttes Endel ja Tiina

Sokid on üheealised

Sokid on sama sugu

Seega Endli ära kuludes lõpeb

Kohe ka Viktori lugu

Sokid on  
samasoolised



Olavi Ruitlane’s Interview  
with Maarja and Piret

As one of the compilers of this book, I had some further ques-
tions for Maarja and Piret that were not easy to find answers 
for. Truth be told, I did bombard them before Christmas when 
the girls were busy at work. But manly stubbornness always 
pays off, and here is the full interview.

First of all, 10 years ago you only had two stalls at shop-
ping centres: One in Lasnamäe Centrum and the other in 
Lõunakeskus, Tartu. Did you do the selling yourselves?

Piret: Yes, we did very often. We also went to fairs and oth-
er commercial events.

Maarja: It’s great to talk to customers! Actually, you can 
sometimes even see us selling in the shops today. This is the 
most immediate communication you can have with clients. 
It’s the best way to find out what clients expect and want 
from us.

How much competition is there in your field in Estonia?
Maarja: Socks are sold everywhere and of course, compe-

tition is strong.
Piret: We don’t think about it too much. We do our thing 

with love and as well as we can.

Is a small country like Estonia a good place for running 
a small company?

Maarja: Yes and no. It can sometimes be difficult. Sock-
drawer has been a company based on Estonian capital from 
the start, and this obviously limits rapid expansion.

Olavi Ruitlane küsib,  
Maarja ja Piret vastavad

Selle raamatu ühe koostajana tekkis mul Sokisahtli kohta 
täpsustavaid küsimusi, millele vastuseid ei saanud ma Maar-
ja ja Pireti käest lihtsalt. Arusaadav, pommitasin neid jõulude 
eel, mil tüdrukutel olid käed-jalad tööd täis. Aga mehelik jonn 
viib alati sihile ja siin need vastused nüüd on.

Alustuseks, 10 aastat tagasi oli teil ainult kaks 
müügiletti kaubanduskeskustes: Lasnamäe Centrumis ja 
Tartus Lõunakeskuses. Müüsite seal ise?

Piret: Tõepoolest, tihtipeale müüsimegi ise. Lisaks käisime 
nii laatadel kui erinevatel müügipäevadel.

Maarja: Klientidega suhelda on tore! Ja tegelikult võib 
meid vahel harva ka praegu poodides müümas kohata. 
See on kõige vahetum suhtlus inimestega. Nii saame kõige 
paremini teada, mida kliendid meilt ootavad ja tahavad.

Kui tugev on konkurents Eestis teie alal?
Maarja: Sokke müüakse igal pool ja konkurents on mui-

dugi tugev.
Piret: Me ei mõtle eriti sellele, ajame oma asja ning teeme 

seda südamega ja nii hästi, kui oskame.

Kas pisike Eesti on väikeettevõttele hea tegutsemis-
paik?

Maarja: Nii ja naa. Mõnikord on see hea, mõnikord 
keeruline. Sokisahtel on algusest peale olnud ainult Eesti ka-
pitalil põhinev ettevõte ja eks see seab kiirele laienemisele 
omad piirid.
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Piret: Pigem oleme asja rahulikult võtnud. Lähtume turu 
ja ettevõtte orgaanilisest kasvust ning reageerime kiirelt turu 
muutustele, selle asemel et ise sündmustest ette ruttama 
hakata.

Maarja: Meil on täna küll üle 50 töötaja ja oleme Eesti 
mõistes mikroettevõttest suuremad, aga maailma mastaabis 
oleme ikkagi tibatillukesed.

Teie sokid ja sukad toodetakse välismaal. Kus asuvad 
tehased, kellega koostööd teete?

Maarja: Enamik tehastest asub Itaalias, Türgis, Horvaatias 
ja Portugalis.

Piret: Tänaseks on pea 20 tehast, kellega koostööd teeme. 
Valime tehaseid selle järgi, kus vajalikud masinad asuvad – 
sokkide jaoks on tarvis üht tüüpi masinaid, sukkade ja sukk-
pükste jaoks teistsuguseid.

On väljaspool Eestit tootmine paratamatus? Mida 
oleks vaja, et tootmine ja töökohad Eestisse tuua?

Maarja: Meie ärimudel on pigem lisandväärtuse jätmine 
Eestisse ja tootmiseks kasutame allhankijaid teistes maades, 
kus tootmine on soodsam ja masinad võimalikult tipptase-
mel.

Piret: Kindlasti saab ka Eestis toota, aga kuna oleme 
hingelt kaupmehed, panustame rohkem Sokisahtli brändile 
kui enda tootmise rajamisele. Samas ei või kunagi teada, 
võib-olla hakkame millalgi oma erimudeleid ka Eestis tootma.

Piret: We tend to take it easy. We base our activities on 
the organic growth of the market and the company and aim 
to react fast to changing market needs rather than trying to 
pre-empt any changes. 

Maarja: We do have more than 50 employees today and 
we are bigger than a micro-enterprise in the Estonian con-
text, but on a global scale, we are still tiny.

Your hosiery products are produced abroad. Where are 
the factories that you collaborate with located?

Maarja: Most factories are located in Italy, Turkey, Croatia 
and Portugal.

Piret: We collaborate with nearly 20 factories now. We 
choose factories depending on who has got the required ma-
chinery – you need one type of machine for socks, and other 
types for stockings and tights.

Is producing abroad inevitable? What would we need 
to bring the jobs to Estonia?

Maarja: Our business model is more focused on leaving 
added value in Estonia and producing through subcontract-
ing in countries where production is cheaper and machines 
as high in quality as possible.

Piret: It would definitely be possible to produce in Estonia 
as well, but since we are traders at heart, we prefer to con-
tribute more towards building the Sockdrawer brand than 
towards producing ourselves. Then again, you never know – 
perhaps we will start producing our special designs in Estonia 
at some point.
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Kuivõrd tihti või palju tuleb teil töö tõttu reisida?
Maarja: Üsna tihti, sest paljud mudelid ja eriti tehnoloo-

gilised uuendused vaatame ise tootmisprotsessi algul üle.
Piret: Meile on tähtis, et tehased kasutaksid kvaliteetset 

toorainet ning neil oleks kõik vajalikud keskkonna- ja kvali-
teedisertifikaadid. Kindlaim on selles kohapeal ise veenduda.

Missugused eelised annab ettevõttele 100% naistest 
koosnev meeskond. Ma tean, et naistel on enamasti 
parem maitse. Veel?

Piret: Kuidagi on juhtunud jah nii, et meil on naistetiim. 
Ilmselt seetõttu, et sukad-sukkpüksid on nn naiste teema ja 
väiksed poed on sellised, kus naised tunnevad ennast pere-
naistena.

Maarja: Mis veel lahe, Sokisahtli tiimis pole vahet, kas oled 
18- või 70aastane. Meil on väga toredaid prouasid, kes on 
töötanud meiega algusest peale ja nad on julgelt Eesti pari-
mad sokispetsialistid.

Olete öelnud, et teie üheks tugevuseks on paindlik-
kus. Milles see väljendub?

Maarja: Kui kliendil on sokkide või ärikingitustega ikka 
tuline kiire, suudame ka meie ruttu reageerida. Oleme soki-
partiidele ka südaöösel vastu sõitnud, et nad hommikul 
kliendile üle anda.

Piret: Tuleb meelde üks lugu isadepäevasokkidega seoses. 
Autojuhil oli lubatud sõiduaeg täis saanud, aga meie olime 
mitmesajale kliendile lubanud, et sokid on hommikul kohal. 

How much do you have to travel for work?
Maarja: It does happen quite often because there are lots 

of models that we inspect, and we like to oversee technolog-
ical innovations ourselves at the beginning of the manufac-
turing process.

Piret: It is important for us to ensure that factories use 
quality raw materials and that they have all the required en-
vironmental and quality related certificates. The best way to 
ensure this is to see it with your own eyes.

How does a company benefit from having a 100% fe-
male team? I know that women often have better taste. Is 
there anything else?

Piret: It has indeed so happened that we have a fully fe-
male team. It’s probably because stockings and tights tend 
to be more of interest to women, and we operate small shops 
where female shop assistants feel at home.

Maarja: Another cool thing is that in the Sockdrawer team 
it doesn’t matter if you’re 18 or 70 years old. We have some 
very nice older ladies who have been in our team since the 
very beginning, and I can confidently say they are among the 
best sock specialists in Estonia.

You have said that flexibility is one of your assets. What 
is this reflected in?

Maarja: If a customer of ours is in an absolute rush with 
some socks or business gifts, we are able to react fast. We 
have even driven to pick up a new batch of socks at midnight 
to give them to our customer first thing in the morning. 
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Nii sõitsimegi Maarjaga öösel Pärnusse Neste tanklasse kaupa 
vastu võtma. Laadisime sokid Pärnus öösel kell 3.00 veokist 
ümber oma sõiduautodesse ja hommikul kell 10.00 olid kõik 
pakid klientide poole teel, täpselt nii nagu lubatud.

Naisi kiputakse ikka veel kohati alavääristama, näiteks 
makstakse sama töö eest vähem palka. Kuidas võetakse 
naisi äripartnerina?

Piret: Vahel on tulnud naljakaid juhtumisi ette, aga pi-
gem positiivses võtmes. Näiteks on mõnel pool oodatud 
kohtumisele mister’eid, aga on saabunud missis’ed.

Maarja: Eestis väga vahet pole. Tõsi, armastame siiani 
meenutada lugu, kuidas Sokisahtli algusaastatel üht lepingut 
allkirjastades arvas vastaspool, et Piret on kaasavõetud assis-
tent. Talle pisteti valge paber kätte ja mulle öeldi: „Las tüdruk 
paneb kirja!”

Piret: Kuna meile tegi see nalja, tegimegi nii, et „tüdruk“ 
pani kirja ja pärast pani allkirja veel ka alla. Siis oli vas-
taspoolel piinlik, aga meile oli see situatsioonikoomika, 
mille üle naerame siiani.

Millised on teie endi lemmikmaterjalid ja -tooted 
Sokisahtli valikust?

Maarja: Minu lemmik on meriinovillast sokk talvel. See 
on super – soe ja õhuke, mahub ilusti saapa sisse ja näeb 
elegantne välja. Teine lemmik Sokisahtlist on Ecocare’i sukk-
püksid – mugavad ja imelised.

Piret: Mulle meeldivad meie klassikalisest sarjast ka 
nanofiiber- ja 3D-sukkpüksid. Need ei lähe träpsuliseks ja on 
nagu teine nahk.

Piret: A Fathers’ Day sock adventure comes to mind. Maar-
ja and I drove to Pärnu to pick up socks in a Neste petrol 
station because the driver’s maximum allowed driving time 
was up, but we had promised hundreds of customers that 
we would have socks in stock by the morning. We loaded 
the socks from the lorry into our cars in Pärnu at 3am, and 
by 10am that morning, all the parcels were on their way to 
customers as promised.

There is still a lot of discrimination against women, for 
example they might receive a lower salary for the same 
work. How are women viewed as business partners?

Piret: There have been some funny incidents, but mostly 
positive ones. At some meetings, for instance, new partners 
have expected to meet gentlemen, and are surprised to see 
two ladies arrive instead.

Maarja: In Estonia, it doesn’t make much difference. Then 
again, there was a funny incident in the early years of Sock-
drawer where the other signatory party of a contract thought 
Piret was my assistant. She was given a white sheet of paper 
and I was told: ‘Let the girl take notes!’.

Piret: Since we found it very funny, we decided to go along 
with it – we had ‘the girl’ take notes and then sign the contract 
herself. This was awkward for the new partner, but for us it 
was a hilarious experience that makes us laugh to this day.

Which are your own favourite materials and products 
from Sockdrawer’s product range?

Maarja: My favourite socks are the merino wool ones in 
winter. They are great – warm and thin, fit nicely into boots 
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Kas saate ka ise sokikudumisega hakkama?
Maarja: Jah, ikka! Olen pigem vana kooli inimene, keda 

on õpetatud koolis kuduma nii sokke, kindaid kui kampsunit. 
Olen kudunud kokku vist kümme paari sokke.

Piret: Mina nii andekas pole. Tegin koolis villased sokid, 
kuid need meenutasid sokke vaid väga kaugelt vaadates.

Kannate te ainult oma firma sokke või ei häbene ka 
konkurendi sokki jalga tõmmata, kui leiate midagi lahe-
dat?

Maarja: Kuna oma disaine on tore kanda ja katsetan alati 
ka ise uusi mudeleid, mida koostöös tehastega välja mõtleme, 
ei näe ma põhjust minna poest teisi sokke ostma. Küll ei ütle 
ma kunagi ära Itaalia elegantsetest pidulikest sokkidest – kui 
miskit meeldib, ostan!

Kui tähtis on teile klientide tagasiside? Meenub mõni 
südant soojendav lugu?

Piret: Klientide tagasiside on igale teenindusettevõttele 
ülioluline. Meil on hästi toredad kliendid. Võib-olla kõige lihtsam 
ja südamlikum tagasiside tuli hiljuti ühelt naisterahvalt, kes oli 
ostnud Ecocare’i sukkpüksid ja kirjutas meile: „Teate, need teevad 
mu jalad lihtsalt nii ilusaks!”

Maarja: Teine, mis kohe meelde tuleb, on seotud ettevõt-
misega “Jäta pakend poodi”. Me ei hõiganud seda kohe välja, 
vaid alustasime tasapisi.

Piret: Et vaadata, kuidas kliendid selle vastu võtavad.
Maarja: Tagasiside oli aga uskumatu. Inimestele läks väga 

korda, et pakendit ei pea ära viskama ega ümber töötlema, 

and look elegant. My other favourites from Sockdrawer are 
Ecocare tights – they are comfortable and wonderful.

Piret: I also like nanofiber and 3D tights from our classics 
range. They don’t start pilling and feel like a second skin.

Can you knit socks yourselves?
Maarja: Yes, of course! I’m more of an old-school girl who 

was taught how to knit socks, gloves and jumpers at school. I 
have knitted about ten pairs of socks.

Piret: I’m not as talented. I did knit a pair of woollen socks 
at school, but they only looked like socks if you looked at 
them from very far away!

Do you only wear you own brand’s socks or are you 
happy to put on a pair of competitors’ socks if you find 
something cool?

Maarja: Since it’s nice to wear our own designs and I al-
ways like to test new models that we develop in collaboration 
with factories, I see no reason to buy other socks in a shop. 
Having said that, I never turn away elegant Italian socks – if I 
like something, I’ll buy it!

How important is customers’ feedback for you? Do you 
remember any heart-warming stories?

Piret: Customer feedback is extremely important to any 
service company. We have lovely clients. Perhaps the simplest 
and warmest feedback we got was a recent one from a lady 
who had bought Ecocare tights and wrote to us: ‘You know, 
they just make my legs look so beautiful!’
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vaid seda tõepoolest kasutataksegi juba järgmisel päeval 
meie laos uuesti. Ehk siis jääb ära igasugune prügitamine ja 
ümbertöötlemiskulu.

Piret: See läks meile väga korda. Tundsime, et tõepoolest 
on võimalik koostöös kliendiga siin ilmas midagi muuta.

Kas mul mehena oleks teoreetiline võimalus Sokisaht-
lis tööd leida?

Maarja ja Piret: Ikka on! :)

Maarja: Another one that immediately pops to mind is re-
lated to the initiative to leave the packaging in the shop. We 
didn’t advertise it widely at first but started slow. 

Piret: To see how customers would react to it.
Maarja: The feedback was unbelievable. People were very 

impressed that they didn’t need to throw the packaging away 
or recycle it, and that it would really be reused in our ware-
house the next day. This meant no waste and no recycling 
expense.

Piret: This meant a great deal to us. We felt that in collabo-
ration with our customers, we could truly change something 
in this world.

In theory, would I as a man be able to get a job at Sock-
drawer?

Maarja and Piret: Sure! :)
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Kuulsad inimesed on öelnud...
Kui ma esimest korda Larsiga (Von Trier) kohtusin, istus ta 

diivanil, jalas sokid ja sandaalid. Ta soovis, et ma kujutaks ette, 
et mu kass on surnud. Vaatasin Larsi jalgu ja hakkasin nutma. 
Mulle tundus, et mu mõlemad kassid on läinud.

Mia Goth, inglise näitleja

Tunne kadunud sokki otsides on sama, mis kadunud 
armastust otsides.

Cecelia Ahern, iiri kirjanik

Nad on nagu lapsed, kes saavad jõuludeks ainult sokke, 
kuid usuvad ikka kogu südamest jõuluvanasse kui heategi-
jasse.

Barbara Kingsolver, Ameerika romaanikirjanik

Leiboristide valitsus tähendab seda, et sul pole kohta, kus 
su säästud oleksid riigi eest kaitstud. Kui sa paned oma raha 
sokkidesse, natsionaliseerivad nad tõenäoliselt ka sokid.

Margaret Thatcher, Suurbritannia peaminister 1979–1990

Kas pole kummaline? Siin on inime-
si, kel ei mahu riided kappidesse ära. 
Ja siis on sellised nagu mina, kes ei saa 
kahte sokki kokku?

Haruki Murakami, jaapani kirjanik

Famous people have said...
When I first met Lars [Von Trier] he was 

sat on the sofa wearing socks and sandals. 
He wanted me to imagine my cat had died. I 
looked at Lars’ feet and started to cry. I felt as if 
both of my cats were gone.

Mia Goth, English actress

When you look for a missing sock, the feeling 
is the same as when you look for lost love.

Cecelia Ahern, Irish writer

They are like kids who only ever get socks for Christmas, 
but still believe with all their hearts in Santa.

Barbara Kingsolver, American novelist

Under a Labour Government, there's virtually nowhere 
you could put your savings where they would be safe from 
the state. Put your savings in your socks and they'd nation-
alise socks.

Margaret Thatcher, Prime Minister of the United Kingdom 
1979–1990

Isn't life strange? There are people who have so many left-
over clothes they can't stuff them all in their wardrobe. And 
then there are people like me, whose socks never match.

Haruki Murakami, Japanese writer

138 139



Te ei leia meest, kelle sokid ei määrduks või kes ei norskaks.
Helen Reddy, Austraalia-Ameerika laulja

Ükskõik, kas me räägime sokkidest või aktsiatest, ma 
eelistan kvaliteetseid ja hetkel, kui nad on alla hinnatud.

Warren Buffet, investor

Sa saad ju aru, et sa lähed paksuks, kui su sokid enam jalga 
ei mahu.

Zach Galifianakis, Ameerika koomik

No ei ole lihtne tõmmata jala otsa märga sokki!
Connie Willis, Ameerika kirjanik

Esimesel aastal, kui mul oli raha, ma ikka päriselt šoppa-
sin. Ma ostsin oma vendadele reisikohvrid ja Giorgio Armani 
talvemantlid. Talvemantlid! Ja kõik, mis ma vendadelt vastu 
sain, oli üks paar sokke.

Bill Murray, Ameerika näitleja

Patriarhaat ei suuda lahendada ka kõige lihtsamaid kos-
moseprobleeme, nagu enda poolt vedelema jäetud sokid.

Roseanne Barr, Ameerika koomik

Valitsus pole vana sokipaar, 
mille sa lihtsalt ära viskad.

Boriss Jeltsin,  
Venemaa president  
1991–1999

You're not going to find a man whose socks don't get dirty 
or who doesn't snore.

Helen Reddy, Australian-American singer

Whether we're talking about socks or stocks, I like buying 
quality merchandise when it is marked down.

Warren Buffet, investor

You know you're getting fat when your socks don't fit.
Zach Galifianakis, American comedian

It is not an easy thing to put on a wet sock.
Connie Willis, American writer

The first year I had money, I really 
went shopping. I got really caught up 
in it. I bought all my brothers sets of 
luggage, and I bought 'em winter coats 
from Giorgio Armani - winter coats. And I 
got a pair of socks from this brother.

Bill Murray, American actor

Patriarchy is unable to solve even the most simple prob-
lems in the cosmos such as picking up their own socks.

Roseanne Barr, American comedian

A government is not an old pair of socks that you throw 
away.

Boris Yeltsin, President of the Russian Federation 1991–
1999
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Te tulete mind õpetama? Aitäh, aga mul on selle jaoks 
naine võetud. Ja ta ütleb, et mul tuleb kõigepealt õppida sok-
ke pesukorvi panema.

Barack Obama, USA president 2009–2017

Mõned sokid ongi üksildased. Paarisuhe ei ole neile.
Wendy Cope, inglise poeet

Ühte te siiski ei suuda: panna jalga kingad ja seejärel sokid.
Flavor Flav, Ameerika muusik

Ma armastan raha. Ma armastan 
kõike sellega seonduvat. Raha on 
andnud mulle 300 dollarit maksvad 
sokipaarid, karusnahast valamu, 
elektrilise koerapoleerija, bensiini-
mootoriga kampsuni. Aga eks ma 
olen sinna kõrvale ka tobedaid asju 
ostnud.

Steve Martin, Ameerika näitleja

Are you coming to teach 
me? Thank you but I have got 
a wife for this. And she says I 
first need to learn how to put 
socks in the wash basket.

Barack Obama, President 
of the USA 2009–2017

Some socks are loners – They can't live in pairs. 
Wendy Cope, English poet

I'll tell you one thing you can't do: you can't put your shoes 
on, then your socks on.

Flavor Flav, American musician

I love money. I love everything about it. I bought some 
pretty good stuff. Got me a $300 pair of socks. Got a fur sink. 
An electric dog polisher. A gasoline powered turtleneck 
sweater. And, of course, I bought some dumb stuff too.

Steve Martin, American actor
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Jäär
Sind iseloomustavad otsekohesus ja sirgjoonelisus, millest 

teiste tähemärkide puhul rääkida ei saa. Juttu vestes ei oska 
sa kuidagi ümber nurga minna. Kui elad paneelmajas, kasuta 
paksemaid sokke, sest sinu südaöine tümpimine on naabrite 
närvid viimse piirini viinud ja kui nad minema kolivad, seisad 
silmitsi suurenenud kommunaalkuludega.

Sõnn
Sinus on kütkestavat sarmi. Oled alati ja igale poole külla 

oodatud, kuna oled ainus tähemärk universumis, kelle jalad ei 
higista. Samas ei oska sa külast õigel ajal lahkuda ja kui sind 
järjekordselt on kuskilt välja visatud, vastad omalt poolt aas-
tatepikkuse vihaga, mida ise pead ekslikult mäluks.

Kaksikud
Sokid on juba iseenesest Kaksikud, niisamuti nagu Kaksi-

kud on sokid. Sa oled kõige andestavam sodiaagimärk terves 
maailmas – unustad kõik sulle osaks saanud halva ja seetõttu 
pole sul vaenlasi. Negatiivse poole pealt unustad ka kõik sulle 
osaks saanud hea, mistõttu pole sul kahjuks ka sõpru.

Vähk
Sa oled haruldase ja erakordselt sügava sisekaemusega 

inimene, mida ei saa öelda teiste sodiaagimärkide kohta. Nii 
et, kui sa ei leia hommikuse riietumisprotsessi käigus jalga 
tõmmatud sokile paarilist, kontrolli, kas sa pole iseendasse 
süüvinuna mõlemat sokki juba ühe jala otsa vedanud.

Lõvi
Sul on alati õigus, mida ei saa öelda teiste tähemärkide 

esindajate kohta. Tulenevalt kuninglikust sodiaagimärgist so-
bivad sulle kõik sokid, ka erinevast paarist. Sa ei pese neid ja 
võtad igal hommikul kapist uued. Vabandust, igal teisel hom-
mikul, sest praktilise ja kokkuhoidliku inimesena keerad ühe 
päeva kantud sokkidel puhta poole peale.

Neitsi
Sa pead lugu puhtusest, samas oled tõenäoliselt üsna 

ahne nagu kõik Maa elemendi märgid. Oma jubedat kooner-
damist tasub sul peita ka edaspidi loodussäästliku eluviisi sil-
di alla, aga raha soki sisse kogumisest võiksid loobuda, kuna 
pangad maksavad hoiuse pealt intressi.

SOKIHOROSKOOPVI
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Kaalud
Kaalu hoolikalt, mida jalga paned. Sinu sokid peavad 

olema tasakaalus, vastasel juhul võid eneselegi ootamatult 
lonkama hakata. Samas, erinevalt teistest sodiaagimärkidest, 
kes suudavad sokke ainult sisse kanda, on sul elegantsi need 
ka teiste rõõmuks välja kanda.

Skorpion
Sinu sokiteadlikkus on muljetavaldav, samas tasuks meel-

de jätta, et su ees, pea longus, seisvad inimesed ei tee seda 
lugupidamisest sinu vastu, vaid nad on sunnitud su kiiskavaid 
sokke põrnitsema. Sa oled silmapaistva välimusega, mida ei 
saa tihti öelda teiste sodiaagimärkide kohta. Kui soovid, et 
inimesed sulle mõnikord ka otsa vaataksid ja seda näeksid, 
kasuta konservatiivsemates toonides sokke.

Ambur
Sa oled südamepõhjani aus. Kuna armastad tõde, topid 

oma nina ka võõrastesse asjadesse. Samas kuuluvad laokile 
jäetud sokid, mille eest sa toanaabreid sõimad, enamasti ikka 
sulle.

Kaljukits
Sinus on seda kaugelt aimatavat väärikust, mida me üle-

jäänud tähtkujudelt nii väga ei eelda. Enamasti on see siiski 
fassaad, meessoost Kaljukits näiteks on juba iseenesest sokk 
ja elukaaslasel pole keeruline teda tuhvlisse või selle alla ve-
dada.

Veevalaja
Sa oled hea inimene. Kui suudaksid ilmutada rohkem em-

paatiavõimet, oleks veelgi parem. Hea suhtlejana räägid mus-
ta valgeks. Vahepeal võiksid end siiski korrale kutsuda ja soki 
suust välja ajamise asemel seda jala otsas kanda.

Kalad
Sa oled igal pool oodatud, kuna ainult sulle kuulub see ha-

ruldane ja erakordne südamlikkus, mida teiste tähemärkide 
kohta öelda ei saa. Kontrolli enne kodunt väljumist, kas varusokid 
on kaasas, ja niipea, kui oled jalas oleva paari täis töinanud, 
vaheta see lirtsumise vältimiseks kuiva vastu.
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Piret Ilver <piret.ilver@gmail.com>

Sokisahtel OÜ juhatuse pöördumine

Piret Ilver <piret.ilver@gmail.com> 26. märts 2020 20:56
Saaja: Piret Ilver <piret.ilver@gmail.com>

Tere kõigile Sokisahtlil töötajatele

Meil on süda rahulik - tund tagasi panime viimase poe ukse kinni ja esialgsete plaanide kohaselt on
kaubanduskeskused suletud 14 päeva. Praeguses olukorras on põhiline säilitada rahu. Meie siin Sokisahtlis
usaldame meditsiinitöötajaid ja kõiki valdkondade spetsialiste kes hetkel epideemiaprobleemiga 24/7 tegelevad.  

Iga inimese suurim panus on kontaktide vältimine ja enda ja lähedaste tervise hoidmine. Siis saame sellest
kiiremini üle ja majandusele kiiremini restardi teha. Me palume, et te võtaksite väga tõsiselt seda, et tuleb olla
kodus ja minimaalselt kokku puutuda teiste inimestega. Praegu ei ole aeg saada sõbrannadega kokku, kohvitada,
külas käia, väljasõite korraldada.  Nagu te kõik teate, siis sukkpüksid tulevad meil Itaaliast. Viimase paari päevaga
on kahjuks meiega koostööd teinud tehastest surnud COVID-19 tõttu 3 inimest . Meie Itaalia sõber Mauro kes on
tehastes meie kontaktisik palus meil teile öelda, et itaallased hoiavad meile väga pöialt, et olukord Eestis ei
muutuks selliseks nagu Itaalias. Aga see juhtub ainult siis kui karantiininõuetest ja isolatsiooninõuetest kinni
peetakse.

MIS MEIST SAAB, KUHU EDASI? Töötajad on kaitstud igal juhul. Nälga keegi ei jää. Katust peakohalt ära ei
võeta. Toetusmeetmed on osad juba välja töötatud ja mitmed veel välja töötamisel lähinädalatel. Terve riik ja
kaasa arvatud Sokisahtel teeb selle nimel 24/7 tööd, et töökohad säiliksid ja oleksime valmis uueks
restardiks. Kõikide kaubanduskeskustega ja koostööpartneritega on meil pikaajaline ja sõbralik koostöö, paljudega
oleme koos leidnud juba olukorrast väljapääsuplaanid ja töötame lahenduste leidmise nimel edasi. Riigi poolt
pakutav abi on väga vajalik ja kasutame seda maksimaalselt. Juhatajad helistavad teile lähipäevadel ja räägivad
kõigest ka pikemalt. Osadega on seda juba jõutud teha, homme jätkame.

MIDA SINA SAAD TEHA? Hoia end tervena, ole isolatsioonis. Hoia oma perekonda ja lähedasi tervetena.
SEE ON KÕIGE TÄHTSAM. Ühel hetkel kui see olukord läbi saab ja uuesti poed avame, siis meil on teid
vaja - TERVETENA. 

MIDA SINA SAAD SOKISAHTLI JAOKS TEHA? Palun jaga meie sotsiaalmeedia postitusi, see toob klienti meile
epoodi ja me aitab meid kriisis toime tulla. E-poe müügist saame riigiabiks vajaliku omaosaluse. Sokisahtli e-pood
on avatud, jätkame tööd nii, et meie inimesed on hoitud ja töötavad ilma kokkupuutepunktideta, korraga on e-poes
tööl ainult 1 inimene. Omalt poolt püüame spetsiaalsete "Stop COVID", "Awesome Nurse" ja "Trust me, Im Doctor"
sokkidega üldist meeleolu üleval hoida läbi sotsiaalmeedia ja juhtida tähelepanu sellele kui olulised
meditsiinitöötajad meile on. 

Juhatajate telefoninumbrid on teil olemas. Kui on vaja helistada ja küsida, võtke telefon ja helistage või kirjutage.
Eneli, Krista, Katrin on selleks olemas ja töötavad kodukontoritest.

Hoidke ennast ja oma lähedasi ja ärge muretsege, me saame hakkama!

Piret Ilver
Maarja Kasar


