
 

                                                                                             Kinnitatud direktori 29.09.2017 

käskkirjaga nr 6.2-1/153 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Kangaste kujundamise ja lapitöö tehnikates rõivaste ja kodutekstiilide  

disain. 

Õppekavarühm:  Moe-, sise- ja tööstusdisain 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid  

Sihtrühma kirjeldus-  

 erialase tasemehariduseta täiskasvanud; 

 keskhariduseta täiskasvanud; 

 aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+;  

 varem massõmblusettevõttes töötanud  õmblejad; 

 tekstiilkäsitöölised  

 

Koolituse alustamise nõuded 

Kuulumine sihtgruppi 

Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes. 

Rühma optimaalne suurus 

10 õppijat 

Koolituse õpiväljundid  

Kursuse läbinu: 

1. Valib keskkonnasäästlikel põhimõtetel rõivaste ja kodutekstiilide  disainimiseks 

vajalikud uus- ja taaskasutusmaterjalid, liigitab tekstiilseid materjale  nende omaduste  

ning taaskasutusmaterjale nende jääkväärtuse  alusel.  

2. Õmbleb erinevaid lapitehnika plokke ja koostab neist rõivaid ja kodutekstiile 

3. Teostab erinevaid kangaste kujundamise võtteid ( trükkimine, sidumistehnika, batika  

jms.) ja valmistab dekoreeritud materjalidest rõivaesemeid ja kodutekstiile 

4. Teab ja kasutab  erinevate lapitöö tehnikate  õmblemise  tehnoloogiat. 
 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga  

Räpina Aianduskooli õppekava: Tekstiilitöö,  tase 4. Õppekava tähis EHIS-es 131857. 

Õppekava moodul: Tekstiilitoodete ja –teenuste arendus ja turundus 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas. 

Lapitehnikate ja kangaste dekoreerimise abil on võimalik toota rõivaid ja kodutekstiile 

taaskasutus- ja tekstiilitootmise jääkmaterjalidest  toetades seega keskkonnasäästlikku 
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maailmavaadet  ja alandades toodangu omahinda, luues samaaegselt ainulaadseid esemeid . 

Soodsama omahinnaga toodete müük käsitööturul lisab  käsitööettevõtjatele suuremat 

konkurentsivõimet. Eripäraseid lapitehnikas ja kangaste kujundamise tehnikas esemeid  on 

arukas toota ka individuaaltellimuste alusel praktilist kasutust leidvate toodetena, andes nende 

valmistajale  võimaluse olla endale tööandja ( FIE, OÜ).  Lapitöötehnikate ja kangaste 

dekoreerimisoskuste omandamine annab  käsitööettevõtjale võimaluse  laiendada oma toodete 

sortimenti  kordumatute kodutekstiilide ja rõivaste tootmiseks. 

Igal aastal suureneb Lõuna-Eestis käsitööettevõtjate  ja nende töötajate arv, mis tingib turul uute 

väljundite otsimisele. Antud kursuse idee sündiski käsitööettevõtjate soovil ning vastavalt 

sellele on välja töötatud ka õppekava, arvestades sihtrühma ja ettevõtjate vajadusi õpiväljundite 

näol. 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 110 

 sh kontaktõppe maht: 100 

  sh auditoorse töö maht(õpe loengu, seminari, õppetunni või 

koolis määratud muus vormis): 

10 

  sh praktilise töö maht(õpitud teadmiste ja oskuste 

rakendamine õppekeskkonnas) : 

90 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: 10 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus  

Käsitletavad teemad 

 

A: Auditoorne töö 10 tundi 

1. Lapitehnika  ja kangaste dekoreerimise töövahendid ning  materjalid. 3h 

1.1 Kiudainete liigitamine ja omadused. 

1.2 Kangaste ja värvainete omadused 

1.3 Tekstiilmaterjalide ja  värvainete   tootmise mõju keskkonnale ning  tekstiilmaterjalide 

taaskasutus . 

2. Lapitöö. 3h 

2.1.  Materjalide ettevalmistamine lapitööks 

2.2.  Lapitehnikad, plokkide õmblemine 

        2.3. Lapitöö kavandamine  ja toodeteks õmblemise tehnoloogia 

        2.4. Lapitehnikas rõivaeseme või kodutekstiili (de ) kavandamine ja valmistamine 

        3. Kangaste kujundamine ja dekoreerimine. 3 h 

        3.1 Trükkimine, sidumistehnika, batika, molatehnika, šenill, nõelviltimine 

        3.2. Kangaste dekoreerimise teel rõivaste taaskasutamiseks  ümbertöötlemise võimalused.  
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        4. Valmistatava toote tööjoonis. 1h 

 

B: Praktiline töö 90 tundi 

1. Lapitöö  48 h. 

1.1. Erinevate  lapitehnika plokkide – tööproovide õmblemine. 

1.2. Lapitöö eseme (te)  kujundamine ja  plokkidest lapipinna  moodustamine. 

1.3. Lapipinnast rõivaste või kodutekstiili(de) valmistamine ja viimistlemine 

 

2. Kangaste  ja  toodete kujundamine – dekoreerimine  42h 

2.1.  Erinevate kanga dekoreerimise võimalustest tööproovide valmistamine. 

2.2. Dekoreeritud kangast rõivaeseme või  kodutekstiili (de) kavandamine ja 

valmistamine 

 

C: Iseseisev töö 10 tundi 

1. Materjalide varumine ja ettevalmistamine. 

2. Kursusel poolikuks jäänud tööde lõpetamine 

3. Lapitöö toote ja dekoreeritud eseme tööjooniste joonistamine. 

4. Kursusel valminud töödest ja  õppematerjalidest  ( tööde kavandid, töötlemise kirjeldus 

– võimalusel fotod töö protsessist, tööjuhendid, tööproovid  ) õpimapi koostamine. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega)  

Kaasaegse sisustusega avar õmblusklass ( tööstuslikud õmblus- ja, äärestusmasinad, 

koduõmblus- ja  äärestusmasinad, aurulaud, triikrauad, mannekeenid, suured töölauad. 

lõikematid). Igale osalejale on lauaga õppijakoht.  

Õppeklassi sisustus toetab täielikult osalejate õpiväljundite saavutamist. 

 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

 Lapitööd kajastav kirjandus, õppetegevuseks vajalikud õmblustarvikud jm. abivahendid. 

Kangaste dekoreerimiseks vajalikud värvid, värvimise nõud ja erinevad abivahendid 

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

Nõutav vähemalt 80% õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. 

 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

1. Esitleda lapitehnikas ja kangaste 

dekoreerimise tehnikas tooted 

2. Koostada toodete valmimise käigust ( 

kavandid, töötlemise kirjeldused – 

võimalusel fotod töö protsessist, 

tööjuhendid, tööproovid  ) õpimapp. 

1. Lapitehnikas ja kangaste dekoreerimise 

tehnikas valmistatud toodete 

 õmbluste kvaliteeti  

 otstarbekalt valitud  ja korrektselt 

teostatud tehnoloogiat 

 kuum-niisket töötlust ja toote 

viimistlust. 

2. Mappi hinnatakse: 
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Sisu praktilisust edaspidise arengu 

seisukohalt 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 

 

5.Koolitaja andmed 

 

Ülle Sarnit kutseõpetaja, Kergete rõivaste konstruktor-modelleerija ( Tallinna Kergetööstuse 

Tehnikum 1984 ) Kutsepedagoogika Tallinna Pedagoogikaülikool 2004.Räpina Aianduskool 

õmbluseriala kutseõpetaja 1996 – 2008, Tekstiilkäsitöö eriala õmblemine, rahvakunst, 

materjaliõpetus, joonistamine- kompositsioon ja tekstiilide kompositsioon  alates 2008. 

 

 

 

 

Õppekava koostajate andmed /ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 

Ülle Sarnit – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, ullle.sarnit@aianduskool.ee  

Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee  
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