
Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50

RÄPINA AIANDUSKOOLI KOOLI ÕPPEKAVA
Õppekavarühm Disain ja käsitöö
Õppekava nimetus Tekstiilkäsitöö valmistaja

Textile crafts maker
Текстильные ремесла производитель

Õppekava kood EHISes  
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3
EKR 4  

kutseõpe EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

  X     
Õppekava maht (EKAP):  60 EKAP
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Tekstiilikäsitöö valmistaja, EKR tase 3

Kinnitatud Rahvakunsti ja Käsitöö kutsenõukogu otsusega 
14/28.05.2013

Kutseharidusstandard
Vastu võetud VV 26.08.2013 määrusega nr 130

Õppekava õpiväljundid:  Õppija:
• valdab tekstiilkäsitöö oskussõnavara, tehnoloogiaid, 

protsesse, tehnikaid, materjale, töövahendeid, 
seadmeid ning oskab neid rakendada

• valmistab vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid 
ja esteetilisi tekstiilist käsitööesemeid või nende osi

• on omandanud oskused vähemalt ühes järgnevas 
tekstiilitehnikas: õmblemises, kangakudumises, 
silmuskudumises, heegeldamises, tikkimises, 
põimimises või kangakujundamises

• töötab iseseisvalt ja vastutab talle antud tööülesannete 
täitmise eest stabiilses või vähe muutuvas 
töösituatsioonis, keerukamate tööülesannete juures 
võib vajada juhendamist

• järgib käsitöömeistri eetikanõudeid
• järgib töö turvalisuse ja töötervishoiu reegleid

Õppekava rakendamine põhihariduseta õppijad, statsionaarne ja mittestatsionaarne 
õppevorm
Nõuded õpingute alustamiseks
Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ning selles kirjeldatud õpiväljundite
saavutamist lävendi tasemel. Iga mooduli lõpus toimub kokkuvõttev hindamine.

Õpingute lõpetamiseks õpilane:
1. Koostab esitluse vähemalt viiest õppetööna valminud esemest. Esitluses on fotod valmis
esemetest ning esemete valmistamise tööprotsesside kirjeldused.
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2. Teostab juhendi põhjal etteantud materjalidest ühe tekstiileseme.
Õpingute läbimiseks kõik vajalikud lõpetamise nõuded täitnud õppijal on võimalik saada 
tekstiilkäsitöö valmistaja 3. taseme kutse.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)

Kutse kvalifikatsioon: Tekstiilkäsitöö valmistaja 3. tase
Osakutse: Käsitööesemete valmistaja

Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid ja maht  51 EKAP

1. Sissejuhatus kutseõpingutesse 1,5 EKAP
2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 3 EKAP
3. Materjaliõpetus  2,5 EKAP
4. Kanga dekoreerimine 2 EKAP
5. Silmuskudumise alusõpe 7 EKAP
6. Heegeldamise alusõpe 6 EKAP
7. Tikkimise alusõpe 9 EKAP
8. Õmblemise alusõpe 9 EKAP
9. Kangakudumise alusõpe 9 EKAP
10. Paelapunumine 2 EKAP

Valikõpingud  9 EKAP
Õppijal tuleb valida valikõpingute mooduleid kokku mahus 9 EKAP

11. Vöökudumine 3 EKAP
12. Viltimine  3 EKAP
13. Tekstiilide kujundamine 3 EKAP
14. Ehete valmistamine 3 EKAP
15. Kirjakunst 3 EKAP
16. Nahatöö 3 EKAP

Õppija poolt valitud valikõpingute moodulid avatakse juhul, kui mooduli on valinud üle 40 %
õppegrupis  õppijatest  ning  selgete  eelistuste  puudumisel  valitakse  kõige  enam  soovijaid
kogunud  valikmoodulid.  Valitud  moodulid  loetakse  kohustuslikuks  kõigile  õppegrupis
õppijatele.
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PÕHIÕPINGUD

Moodul:
Sissejuhatus kutseõpingutesse

Kokku
1,5 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet eriala väljunditest, kooli õppekavast ja
õppetöö korraldusest, tekstiilikäsitöölise töö eripäradest, tekstiilkäsitöö valmistaja kutsestandardist
ning erialase enesetäienduse võimalustest.

Õpiväljundid:
Õpilane

1. omab ülevaadet tekstiilkäsitöölise kutsest, õppekava ülesehitusest, kooli õppe- ja
praktikakorraldusest

2. teab õpingute jätkamise ja erialase enesetäienduse võimalusi
3. mõistab tervise tähtsust ja tekstiilkäsitöölise tööga kaasnevaid riske

Moodul:
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Kokku
3 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib oma karjääri kaasaegses majandus-, 
ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Õpiväljundid:
Õpilane

1. mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise 
protsessis

2. selgitab enda ja ettevõtte toimimist turumajanduse tingimustes
3. mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
4. mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel
5. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

Moodul:
Materjaliõpetus

Kokku
2,5 EKAP

Eesmärk:  Õpetusega  taotletakse,  et  õpilane  omab  ülevaadet  erinevatest  kiudainetest,  arvestab
erinevate  materjalide  omadustega,  teab  materjalide  viimistlus-  ja  hooldusnõudeid,  materjalide
kasutusalasid ja hankimise allikaid, töötab tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid järgides.

Õpiväljundid
Õpilane

1. valmistab ette ja kasutab tööde teostamiseks sobivad töövahendid ja materjalid, arvestab
materjalide kulu kasutades vajadusel juhendaja abi

2. teab põhiliste looduslike, tehislike ning sünteetiliste kiudainete omadusi, hooldusnõudeid,
kasutusalasid ning hankimise allikaid

3. hooldab, peseb, hoiustab, töötleb ja viimistleb tekstiile kiudude omadusi ning võimalikke
kahjustavaid tegureid arvestades

4. värvib  lõngu  looduslike  või  sünteetiliste  värvidega  vastavalt  kiudude  omadustele,
tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid järgides

Moodul:
Kangaste dekoreerimine

Kokku
2 EKAP

Eesmärk:  Õpetusega  taotletakse,  et  õpilane  dekoreerib  kangaid  juhendi  põhjal  maalimise,
trükkimise, värvimise,  vormimise teel  sobivaid tööriistu,  -vahendeid ja  materjale  kasutades ning
tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid järgides.

Õpiväljundid:
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Õpilane
1. valmistab ette  ja  kasutab kangaste  dekoreerimiseks  sobivaid  töövahendeid  ja  materjale,

hoiustab neid nõuetekohaselt, arvestab materjalide kulu kasutades vajadusel juhendaja abi
2. dekoreerib kangaid etteantud kavandi ja tööjuhendi põhjal maalimise, trükkimise, värvimise

ja vormimise teel, tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid järgides
3. viimistleb ja hooldab käsitsi dekoreeritud kangaid sobivate töövõtete ja -vahenditega

Moodul:  
Silmuskudumise alusõpe

Kokku
7 EKAP

Eesmärk:  Õpetusega  taotletakse,  et  õpilane  koob  vastavalt  kavandile  ja  mustriskeemile  ja/või
tööjuhendile lihtsalõikelisi esemeid, töötab tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid järgides.

Õpiväljundid:
Õpilane

1. valmistab ette ja kasutab silmuskudumiseks sobivaid töövahendeid ja materjale, hoiustab
neid nõuetekohaselt, arvestab materjalide kulu kasutades vajadusel juhendaja abi

2. teab ja kasutab silmukudumise tingmärke ja skeeme
3. koob juhendi põhjal koekirju, sh etnograafilisi koekirju
4. koob lõike järgi kasvatades ja kahandades
5. viimistleb ja hooldab silmkoelisi esemeid vastavalt materjalide omadustele
6. rakendab omandatud oskusi ja teadmisi praktikaülesannete täitmisel

Moodul:  
Heegeldamise alusõpe

Kokku
6 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane heegeldab vastavalt kavandile ja mustriskeemile ja/või
tööjuhendile lihtsalõikelisi esemeid, töötab tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid järgides.

Õpiväljundid:
Õpilane

1. valmistab ette ja kasutab heegeldamiseks sobivaid töövahendeid ja materjale, hoiustab neid
nõuetekohaselt, arvestab materjalide kulu kasutades vajadusel juhendaja abi

2. teab ja kasutab heegeldamise tingmärke ja skeeme
3. heegeldab juhendi põhjal lihtsamaid heegelkirju, sh etnograafilisi pitse
4. heegeldab lõike järgi kasvatades ja kahandades
5. viimistleb ja hooldab heegeldatud esemeid vastavalt materjalide omadustele
6. rakendab omandatud oskusi ja teadmisi praktikaülesannete täitmisel

Moodul:  
Tikkimise alusõpe

Kokku
9 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane tikib esemeid vastavalt mustrijoonisele või tööjuhendile
põhilisi tikkimispisteid, nii käsitsi kui masinaga; töötab tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid
järgides.

Õpiväljundid
1. valmistab ette  ja  kasutab tikkimiseks  sobivaid  töövahendeid  ja  materjale,  hoiustab neid

nõuetekohaselt, arvestab materjalide kulu kasutades vajadusel juhendaja abi
2. valdab põhilisi tikkimispisteid ja -tehnikaid, sh rahvuslikud tikandid
3. teostab tikandi juhendi põhjal käsitsi, õmblusmasinal või tikkimismasinal
4. viimistleb ja hooldab tikandit materjalide omadusi arvestades
5. rakendab omandatud oskusi ja teadmisi praktikaülesannete täitmisel
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Moodul:  
Õmblemise alusõpe

Kokku
9 EKAP

Eesmärk:  Õpetusega  taotletakse,  et  õpilane  õmbleb  vastavalt  tööjuhendile  ja/või  lõikele
lihtsalõikelisi  erinevatest  kangastest  esemeid,  töötab  tööohutuse  ja  keskkonnahoiu  põhimõtteid
järgides.

Õpiväljundid
Õpilane:

1. valmistab ette ja kasutab õmblemiseks sobivaid töövahendeid ja materjale, hoiustab neid 
nõuetekohaselt, arvestab materjalide kulu kasutades vajadusel juhendaja abi; järgib 
tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid

2. teab õmblemise põhimõisteid ja tingmärke
3. teostab juhendi põhjal ääristus- ja ühendusõmblusi, palistusi, kantimisi
4. õmbleb juhendi põhjal kodutekstiile ja lihtsalõikelisi rõivaid
5. viimistleb ja hooldab õmblustöid vastavalt materjalide omadustele
6. rakendab omandatud oskusi ja teadmisi praktikaülesannete täitmisel

Moodul:  
Kangakudumise alusõpe

Kokku
9 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab juhendamisel lõime kangastelgedele, koob 
kavandi ja/või tööjoonise põhjal algkangaid (labane, toimne, atlass), töötab tööohutuse ja 
keskkonnahoiu põhimõtteid järgides.

Õpiväljundid:
Õpilane

1. valmistab ette ja kasutab kangakudumiseks sobivaid töövahendeid ja materjale, hoiustab
neid nõuetekohaselt, arvestab materjalide kulu kasutades vajadusel juhendaja abi

2. teab kangakudumise põhimõisteid
3. rakendab lõime kirikangastelgedele ja koob algkangaid kasutades vajadusel juhendaja abi
4. parandab kangarakenduses esinevaid vigu kasutades vajadusel juhendaja abi
5. viimistleb ja hooldab käsitsi kootud kangaid materjalide omadusi arvestades
6. rakendab omandatud oskusi ja teadmisi praktikaülesannete täitmisel

Moodul:  
Paelapunumine

Kokku
2 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane valdab erinevaid Eesti traditsiooniliste  paelade
valmistamise tehnikaid, kasutab sobivaid materjale ja töövahendeid.

Õpiväljundid:
Õpilane

1. kasutab  paelade  valmistamiseks  sobivaid  materjale  ja  töövahendeid  ning  hoiustab  neid
nõuetekohaselt

2. rakendab ja punub paelu
3. viimistleb ja hooldab punutud paelu materjalide omadusi arvestades
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VALIKÕPINGUD

Moodul:
Vöökudumine

Kokku
3 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane valdab erinevaid Eesti traditsiooniliste vööde 
valmistamise tehnikaid, kasutab sobivaid materjale ja töövahendeid.

Õpiväljundid:
Õpilane

1. kasutab vööde teostamiseks sobivaid materjale ja töövahendeid ning hoiustab neid 
nõuetekohaselt

2. rakendab ja koob kõlavööd ja kirivööd kasutades vajadusel juhendaja abi
3. loeb ja märgib kõlavöö ja kirivöö koeskeeme kasutades vajadusel juhendaja abi
4. viimistleb ja hooldab vöid materjalide omadusi arvestades

Moodul:
Viltimine

Kokku
3 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane valdab nõel- ja märgviltimise töövõtteid, kasutab 
sobivaid materjale ja töövahendeid.

Õpiväljundid
Õpilane:

1. kasutab viltimiseks sobivaid vahendeid, tööriistu ja materjale ning hoiustab neid 
nõuetekohaselt

2. vildib ja viimistleb tasapinnalisi ja ruumilisi viltesemeid

Moodul:
Tekstiilide kujundamine

Kokku
3 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane teab ja kasutab erinevaid tekstiilide kujundamise 
võimalusi, kujundab käsitöönduslike vahenditega kangaid arvestades erinevate materjalide omadusi
ning järgides töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.

Õpiväljundid
Õpilane:

1. valib kavandi ja/või tööjoonise põhjal tekstiili kujundamiseks sobiva tehnika, vahendid ja 
materjalid

2. kujundab, teostab ja viimistleb segatehnikates tekstiilesemeid, tekstiile ümber töödeldes ja 
taaskasutades

3. värvib, maalib, trükib ja viimistleb tekstiile vastavalt kavandile, järgides keskkonna- ja 
tööohutuse nõudeid

Moodul:
Ehete valmistamine

Kokku
3 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab ehteid kasutades erinevaid 
tekstiilkäsitöötehnikaid ja -materjale.

Õpiväljundid:
Õpilane

1. valmistab ehteid kombineerides tekstiilitehnikaid (heegeldamine, õmblemine, tikkimine, 
viltimine, punumine) ja -materjale

2. valmistab ehteid kasutades ehtetraati, dekoratiivseid kive, pärleid ja/või helmeid
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Moodul:
Kirjakunst

Kokku
3 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab oskuse edastada loovalt ja kunstipäraselt 
erinevaid kirjastiile kasutades kirjalikke sõnumeid.

Õpiväljundid:
Õpilane

1. kujundab tekste kursiiv-, antiikva, untsiaal ja gooti kirjas
2. kasutab erinevaid kirjastiile õnnitluskaardi ja tooteetiketi kujundamisel

Moodul:
Nahatöö

Kokku
3 EKAP

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane valdab nahatöö põhilisi töövõtteid, valmistab 
käsitöönduslike võtetega väiksemõõdulisi nahkesemeid, kasutab sobivaid materjale ja töövahendeid
ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.

Õpiväljundid:
Õpilane

1. kasutab nahkesemete valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja kaunistusviise, 
järgides tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid

2. konstrueerib ja valmistab juhendi põhjal lihtsalõikelisi nahkesemeid

Spetsialiseerumised
Puuduvad
Õppekava kontaktisik

ees- ja perenimi:  Lüüli Kiik
ametikoht:  Tekstiilitöö juhtõpetaja

telefon: 796 1397
e-post:  Luuli.kiik@aianduskool.ee

Märkused: Õppekava rakenduskavad kooli kodulehel http://www.aianduskool.ee/oppekavad/
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