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Mullipeokorraldaja abikiri 

Vajad 

 valmissegatud mullitamisvedelikku (kui ostsid 
kontsentraati - vett segamiseks) 

 plastkausse või ämbreid 
 mullitamispulki-rulle-ritvu 
 soovitavalt ka (optional): 
 plastsõela vahu ja prügi eemaldamiseks 
 stendi või oksa puhkava varustuse 

riputamiseks 
 pakk salvrätte kuivatamiseks 
 lähedusse puhast vett nt silmasattumisel 

loputamiseks 

Hea ja halb mullitamisilm ja koht 

 mullid tulevad välja iga ilmaga aga teatud 
tingimustel on nad suuremad, neid on rohkem 
ja nad kestavad kauem . 

 ideaalses kohas on mullidel ruumi lennata, 
seal on veidi varju kuivatava päikeselõõsa 
eest, mõõdukalt tuult, sile maapind (mitte kivist 
– läheb libedaks ja lapsed kukuvad!).  

 

Enne mullitamist: 

 pane kausid üksteisest eemale, et mullitajad ja 
mullid üksteist segama ei hakkaks 

 loksuta vedelik läbi ja vala mullitamisnõusse 
 kui ostsid kontsentraati, sega sellest toasooja 

pehme kraaniveega (kaevuveega, jõeveega 
jne) vedelik. Sega valmis vaid arvatavalt 
kasutatav kogus vedelikku, sest see säilib kuni 
48h 

 rulli pulgad lahti ja riputa stendile/oksale või 
pane kausside kõrvale maha mullitajaid 
ootama 

 vaiksema ilmaga töötavad paremini, 
efektsemalt 1 suure avaga pulgad ja rullid* 

 suurema tuulega on lahedamad mitmeraudsed 
(3-raudsed, 7-raudsed)* 
* Toimivad ka vastupidi aga vajab enam osavust. Üheavapulki 
tuleb tuulega vähem avada ja kiiremini sulgeda; vaikusega tuleb 
vahendeid õhu püüdmiseks ümber enda keerutada või liikuda 
tagasi. 

Mullitamise ajal: 

 juhenda lapsi, ära lase neil vehkida, pritsida, 
varustust lõhkuda 

 ära lase ühe mullitamisnõu juurde mitte enam 
kui 3-5 last – nad hakkavad üksteist segama 
(mõnusalt märjaks saavad, eks ) 

 veendu, et mullid ei lenda autoteele ega 
muudesse vähemsobivatesse kohtadesse 

 viitsimisel eemalda sõelaga vm abivahendiga 
kausist paksem vaht ja sinna kogunenud praht 
– see ei tule mullide püsivusele kasuks 

 tee ise mitmeraudsega lastele püüdmiseks ja 
meeleolu loomiseks mulle 

Mullitamisel juhenda lapsi….. 

 kõik vahendid tuleb alati üleni vedelikku kasta 
 ole viisakas ja lase teisi mullitajaid ka kaussi 

kastma 
 hea on lasta liigsel vedelikul mõni sekund 

kaussi tagasi tilkuda (säästlikum) 
 seljaga tuleb vastu tuult seista (mullita 

allatuult): Mullid peaksid moodustuma endast 
eemale, mitte enda suunas 

 tuul/õhuvool peaks alati tulema risti mullikilega 
– kohanda, tuul mängib sageli 

Hea Kehvem 
Pilvine (mullid kestavad 
kauem) 

Täispäikeseline (mullid 
purunevad kiirem) 

Niiske, ka vihmane (mullid 
kestavad kauem) 

Kõrvetavalt kuiv (mullid 
purunevad kiirem) 

Paras/jahe (mullid kestavad 
kauem) 

Palav, kuum, üle +25  

Varahommik, hilisõhtu- 
kastene (mullid kestavad 
kauem) 

Keskpäev (kuiv) 

1-3 (~5) m/s tuult (tuul ei rebi 
mulle katki) 

Enam kui ~5m/s tuult (va 
mitmeraudsed) 

Mõõduka tuulega (mullid 
lendavad kaugemale) 

Täiesti tuulevaikne (va ühe 
avaga) 

Tasane maastik (mullitajad ei 
komista. Pilk on ju üleval…) 

Künklik, takistused maapinnal 

Asfalt, kivi, sile pind (maapind 
muutub libedaks, 
kukkumisoht!) 

Pügatud muru, krobeline 
betoon, poorne pind 

Puhas (mikrotolm ei lõhu 
mulle) 

Tolmune, murulibledega, 
prügine 
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 mullitamisvahendid ei peaks liikuma kiiresti – 
mitte kiiremini kui täis pudrulusikas suhu 
tõstetakse  

 keerud tuleb nööridest pulga abiga välja 
keerata – saad suuremad mullid 

 ei tohi vehkida, peksta nööridega, lohistada 
mööda maad 

 ohjelda lapsi, kes mingite esemetega mulle 
lõhkuma kipuvad – see on teistele ohtlik 

 ära loksuta mullitamisvahendeid kausis – need 
tekitavad vahtu, kuid vaht ei aita mullide 
tekkimisele kaasa 

 ära lõhu mulle – mullitajad kurvastavad:(  

Mullitamisvahendite kasutamine…. 

Rullid: 
 sobilikuimad väiksematele (kuid mitte ainult) 

mullitajatele 
 tõmba kiiresti kausist otse üles, üle pea 
 hoia allatuult 
 tõmba „lohesid“ 
 keeruta ümber enda 
 puhu mullirahet 
 püüa mulle ja kombineeri neid 
 
Mitmeraudsed: 
 mullitamiseks hoia pulkade vahel nööri pingul 
 tõsta pea kohale, kus tuul liigub, hoia  ja lase 

tuulel tööd teha 
 kui tuul on nõrgem, keeruta pingul nööre 

ümber enda või liigu tagasi 
 hoonete ääres mullitades võid avastada 

ägedaid mulle kandvaid tuulekeeriseid 
 hoia mitmeraudseid alati peast kõrgemal – 

kõrgel on vajalikud õhuvood. Lisaks lendavad 
mullid siis kaugemale ja teised lapsed ei ulatu 
neid kohe ära lõhkuma 

 
Ühe avaga pulgad 
 tõsta pulgad kausist enda ette üles, hoides 

pulgaotsi koos 
 üleval “tee nöörid lahti” ja lase õhk mulli 
 vajadusel liigu tuule püüdmiseks tagasi või 

keeruta vaikselt enda ümber 
 suurema tuulega ava nööre vähem 
 pane pulgaotsad kokku (=sulge mull)– mull 

lendab ära, ava uuesti, korda 
 proovi teha mullilohesid, hiiglasi, mullirivi jne 
 mida suuremad pulgad, seda aeglasemalt 

tuleb tegutseda 
 märgade nööridega saab mulle kõdistada ja 

poolitada 

 Eriti põnev on mulli sisse mulle puhuda 

Mullitunnel 
 pane mullitunnel tasasele pinnale. Siseruumis 

pane alla vaip, mis võib märjaks saada. Vala 
vedelik mullitunneli kaussi  

 tee mullirõngas korralikult märjaks. Lase 
tunnelisseminejal astuda rulli keskele. Tõsta 
mullirõngas käepidemest üles. Korda, kui 
mullikile katkeb  

 mulli sisse võib minna üksi või mitmekesi, laps 
või täiskasvanu  

 võib katsetada mullist väljapuhumist, 
kükitavale mulliseesolijale mullikupli 
pealetegemist jne. Loomulikult saab teha väga 
ägedaid pilte  

 mullitunneli rõngast jaksab tõsta ka laps  
 NB! Mullitunnelit saab kasutada ainult 

(tuuletõmbeta) siseruumis või täielikus 
tuulevaikuses õues.  

Pärast mullitamist 

 loputa veega varustuselt maha suurem sodi 
(pesema ei pea), riputa oksale vms kuivama 

 kuivad pulgad rulli kokku taaskasutamiseks 
 ära vala kasutatud vedelikku puhta vedeliku 

hulka – rikneb seoses sinna sattunud 
orgaanikaga (ajaga häguseks muutunud 
vedelik enam ei mullita) 

Ohutus 

 silmasattumisel loputa hoolikalt külma veega 
 ära lase lastel ägedalt joosta – maapind on 

väga libe! 
 allaneelamisel konsulteeri kiirabiga – suurem 

kogus (suutäis ja enam) võib olla eluohtlik 
 ei jäta plekke 
 ei tekita allergiaid 
 ei riku muru 

Kui Sul on vaja abi või on küsimusi, helista 
julgesti Hiigelmullide meeskonnale või vaata 
infot meie kodulehelt. Telefon: +372 
56 643 394 (E-P 08:00-23:00) 
 www.hiigelmullid.ee.  Anna alati teada, kui 
mullivedelik ei taha millegipärast töötada ja 
mullid sugugi välja ei tule. Leiame koos 
lahenduse!  Samuti anna teada defektsetest 
toodetest, allergiatest, mitteväljatulevatest 
plekkidest riietel.  


