LAUAD
Lisete Lige

Laudade kuju
Laudade katmiseks sobivad:
 ruudukujulised lauad
 ristkülikukujulised lauad
 ovaalsed
 ümmargused
 erikujulised
 kombineeritudl lauad
Lauad võivad olla:
 1-3 astmelised
 ühel tasandil
 mitmetasandilised

Laua astmed võivad paikneda:
 laua keskel
 laua ühes servas
 laua ühes otsas

Laudade suurus sõltub selvelaua tüübist ja külaliste arvust:
 1m laua pikkust arvestatakse 6-10 külalise kohta
 kahest küljest kasutatava laua puhul peab laua laius olema
vähemalt 1,2-1,5 m
 ühelt poolt kasutatava laua puhul vähemalt 60 cm
 astme laius mitmetasandilise laua puhul 40-50 cm

Kõrgus ja paigutamine ruumis
Selvelauad peavad olema kõrgemad, kui tavalised söögilauad.


Selvelaua kõrgus on 0,85-1,1m.



Selvelaudu võb paigutada ruumi keskele või seina äärde.



Selvelauad võivad olla ühtlaselt vaadeldavad või vaadeldavad ühelt poolt.








Võib kasutada mitut selvelauda, näiteks üks laud on jookide, teist roogade,
kolmandat kasutatakse kohvilauana.
Kui kasutatakse mitut lauda koos, peavad need omavahel sobima.
Selelaudade juurde kuuluvad sageli ka nn. abilauad, mida kasutatakse nõude,
lillede, kingituste jne jaoks.
Selvelauad paigutatakse seinast vähemalt 1m kaugusele, kui see on kasutatav
kahest küljest või igalt poolt.



Selvelaud ei tohi uksele olla lähemal kui 1,5m



Kahe laua vahele jäetakse ruumi 1-1,5 m liikumiseks.



Selvelaua ja söömislaua vahel peab olema ruumi 1m liikumiseks ja 0,5-1,5m
istumiseks.

Laudlinad
Laudlinade materjaliks sobivad:
 puuvillased
 linased
 villased
 siid
 pits
 brokaat
 sünteetilised materjalid
 Segumaterjalid
Väga pidulike laudade puhul kasutatakse seelikuid. Seelik ja laudlina peavad
omavahel sobima.
Kaasajal kasutatakse töödelduid kangaid st. kangad on kaetud tefloni või mõne
muu niiskust mitte imava kangaga. Selline materjali töötlus kergendab laudlinade
hooldust.

Laudlina




Arvestada sündmuse pidulikkust ja teemat. Argisemate pidude puhul kasutada
lihtsamat kangast ja väga piduliku sündmuse puhul kallimat ja pidulikumat kangast
(siid, pits, brokaat).
Arvestada interjööri, kus sündmus toimub. Paberist laudlina ei sobi väga pidulikule
ja stiilsele üritusele.



Laudlinamaterjali, värvi puhul tuleb arvestada ka lauanõudega.



Laudlina valikul on arvestada ka toiduga mida pakutakse.








Laualina valikul tuleb arvestada külalistega (lastelauale tuleks valida lihtne ja
kergesti hooldatav laudlina).
Laudlinade puhul võib kasutada koos ka mitut erinevat omavahel sobivat kangast
nt. alumine laudlina on paksem materjal ja selle peal läbikumav pits või organza.
Koos võib kasutada ka erineva suurusega laudlinu.
Mitme erineva laulina omavahelisel kasutamisel saab neid erineva nurga all
paigutada.

Laudlinade suurus ja seelikud








Söögilaudade laudlinad peavad ulatuma võrdselt 25-30 cm üle
lauaserva või siis kuni toolipõhjani.
Selvelaudadel kasutatakse laudlinu, mis ulatuvad peaaegu
põrandale.
Laudlinu kasutatakse sellisel juhul sageli koos nn. laudlina
seelikuga.
Abilaudadel kasutatakse ka kas maani ulatuvaid laudlinu või on
nendel laudadel sarnased laualinad söögilaudadega.

Seeliku kasutamise variandid:





Laud kaetakse linaga ja selle külge kinnitakse seelik. Laudlina ja
seelikukinnitumise kohale pannakse veel ilupael.
Seelik kinnitatakse laua ääre külge ja peale pannakse laudlina.
Seelik kinnitatakse aluslina külge ja kaetakse pealmise
laudlinaga

Laudade kuju ja linade sobitamine
Laudlinad võivad olla:
 ümmargused
 ruudukujulised
 ovaalsed
 ristkülikukujulised
 Erikujulised

Laudade ja laudlinade omavaheline sobitamine
ümmargusele lauale sobib ümmargune või ruudukujuline lina
 ruudukujulisele lauale sobib ruudukujuline või ümmargune laudlina
 ristkülikukujulisele lauale sobib ristkülikukujuline lina
 ovaalsele lauale sobib ovaalne, ristkülikukujuline või ruudukujuline lina
 erikujulisele lauale sobib vastava kujuline lina

Laudlinade alusmaterjal


Sageli on vaja kasutada pealmise laudlina all aluslina, sest:



laudlina püsib paremini paigal, seda eriti libedate ja väga õhuliste materjalide puhul



lauapind püsib siledam ja mitme laua kokkupanekul ei jää ühenduskohad paistma



lauapind on paremini kaitstud



seeliku kinnitamine on kergem



nõusid on võimalik lauale panna hääletult



Alusmaterjaliks sobib:



viltjas materjal



flanell



vanem, paksem laudlina



õhuke tekk



Aluslaudlina peab olema täpslelt lauaplaadi suurune või ei tohi see ületada laua äärt.



Alusmaterjali võib kinnitada paelte või teibiga lauajala külge, vaata joonist!

