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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 20.09.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/116 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Kergete rõivaste rätsepa alusõpe II 

Õppekavarühm: Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

 erialase tasemehariduseta täiskasvanud; 

 keskhariduseta täiskasvanud; 

 aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+;  

 varem massõmblusettevõttes töötanud  õmblejad; 

 tekstiilkäsitöölised  

 

 Grupi suurus:  

8 -10 
 

Koolituse alustamise nõuded:  

Kuulumine sihtgruppi 

Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes 
riigieelarvelisel kohal 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised teadmised, 

oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Kursuse läbinu: 
1. Nimetab erinevatest  tekstiilkiududest kangaste omadusi ning valib  rõivaesemetele 

sobilikud põhi-ja abimaterjalid lähtudes keskkonnasäästlikkuse põhimõtetest.  
2.  Võtab mõõdud  ning konstrueerib pihaosa  põhilõike. 
3. Kohandab põhilõiget mõõtude järgi, teeb  sellele lihtsamaid moekohaseid tuletisi. 
4. Kujundab - modelleerib jaki  figuuri eripärasid arvestades. 
5. Teostab lihtsalõikelise jaki  juurdelõikust,  viib läbi rõivaproove ja teeb proovi 

parandusi. 
6. Kavandab ja kasutab   jaki  õmblemisel  õiget  tehnoloogiat. 
7. Teostab, vastavalt materjali omadustele, toote töötlemise sisese ja lõpp kuum-niiske 

töötlemise. 
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Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Kergete rõivaste rätsep, tase 4 kutsestandard 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Individuaalõmbleja oskused  võimaldavad olla endale tööandja ( FIE, OÜ). Erihariduseta 
õppijad, leides kutsumuse ja edaspidi arenedes  omavad võimalust siseneda 
individuaalõmblejana tööturule. 50+ vanuses inimesed on omandanud teatava elukogemuse ja 
püsivuse, milline on vajalik eeldus ja isikuomadus individuaalõmblejale. Varem 
massõmblusettevõttes töötanud õmblejad omavad kiiret masina käsitsemise oskust olles 
aluseks individuaal rõivaste disainimisel.  Õmblusoskus võimaldab  käsitööettevõtjal  laiendada 
oma toodete sortimenti käsitööelementidega rõivaste tootmiseks. 

Kursus toetab kutse omandamist, sest on üks osa kergerõivaste rätsepa, tase 4 
ettevalmistamiseks.  

Lähtuvalt eeltoodust on valitud nii sihtrühm kui õpiväljundid.  

Kursus on kaheosaline: 

I osa – Seeliku ja pluusi õmblemine 

II osa – Jaki õmblemine 

Antud kursus on kursuse “ Kergerõivaste rätsepa alusõpe“ II osa, kuid kursusele pääsemine ei 
eelda I osa eelnevat läbimist. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 120 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 95 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

15 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

80 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

25 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Õppe sisu : 
A: Auditoorne õpe  15 h 

1. Õmblemise töövahendid  ja õmblusmaterjalid 3 h 
1.1. Õmblemise töövahendid 
1.2. Ohutustehnika õmblemise töövahendite käsitsemisel. 
1.3. Kiudainete liigitamine ja omadused. 
1.4. Kangaste liigitamine ja nende tehnoloogilised omadused 
2. Konstrueerimine ja juurdelõikus  10 h 
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2.1. Mõõduvõtmine ja mõõtude tähised. 

  2.2. Pihaosa põhilõike konstrueerimine ja  lihtsamate moekohaste tuletiste tegemine. 

        2.3. Põhilõike kohandamine mõõtudele vastavaks ja lihtsamate moekohaste tuletiste 
tegemine. 

        3. Rõivadisain 2 h 

        3.1 Figuuri analüüs ja selle  eripärasid arvestav rõivastumine 

        

 B: Praktiline õpe 80 h 

1. Jaki töötlemine  

 1.1. Ettevalmistus juurdelõikuseks ja juurdelõikus. 

 1.2. Ettevalmistus  I prooviks ja  proovi läbiviimine 

 1.3. Jaki õmblemine  (  Hõlmade ja  reväärkrae   töötlemine, erinevate sisselõikeliste taskute 
töötlemine   varrukakaarte töötlemine ja traageldamine käeaugukaarele). 

1.4.  Ettevalmistus  II prooviks ja  proovi läbiviimine 

1.5.  Voodri töötlemine ja kinnitamine jakile. 

1.6. Viimistlus ja lõplik kuum-niiske töötlemine. Nööpide õmblemine 

 

Iseseisev töö 40 tundi 

1. Jaki ettevalmistamine I prooviks ( kontuurjoonte ülekandmine ja kokkutraageldamine ) 
2. Üksikute detailide töötlemine vastavalt töö valmidusastmele ja õppija võimekusele – 

õppijatele jagatakse  individuaalsed ülesanded. 
3. Jaki moejoonise joonistamine. 
4. Kursusel valminud töödest ja  õppematerjalidest  ( moejoonis, töötlemise kirjeldus – 

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

 
 
 
 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Kaasaegse sisustusega avar õmblusklass ( tööstuslikud universaalõmblus- ja, äärestusmasinad, 
sik-sak masin, aurulaud, triikrauad, auruti, mannekeenid,  töölauad. lõikematid). Igale osalejale 
on lauaga õppijakoht. Prooviruum. 

Õppeklassi sisustus toetab  osalejate õpiväljundite saavutamist. 

 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
1. Õppematerjalid 

 õmblusalane kirjandus; 

 õppetegevuseks vajalikud konstrueerimise tarvikud – mõõdulindid, joonlauad, 
suured ja väikesed lekaalid, suured paberid A1 formaadis, sirklid, harilikud 
pliiatsid; 

 õmblemise töövahendid – erinevates numbrites õmblusnõelad, nööpnõelad, 
erinevates suurustes käärid, ketaslõikurid, harutajad, sõrmkübarad, presspukid 
ja padjad; 
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 õmblemise abimaterjalid – liimidubleermaterjalid, niidid, furnituurid 
 

2. Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid: 

 paksem kiirköitja, mapp või pappkarp formaadis A4; 
 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 70% 

kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 70% ulatuses õppetöös ning 
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 Koolituse ülesannete edukas sooritamine. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

1. Õppes õmmeldud ja 
viimistletud  jaki  esitlemine. 
 
 
 
 

2. Õpimapi esitlemine 

1.  Jakk istub figuuril hästi. 
2. Jakk on õmmeldud otstarbekalt valitud õigete 

tehnoloogiliste võtetega. 
3. Õmbluste pisteread on sirged, piste pikkused 

materjali  omadusi arvestavad.  
4. Rõivaste töötlemisel on valitud õige, materjali 

omadusi arvestav-niiske töötlemise režiim.  

Õpimapp sisaldab: 

 Moejoonist valminud jakist; 

 lõikeid;  

 tööproove tehnoloogilistest sõlmedest ja 
kursuse läbiviijalt saadud konspekte 

 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku 
kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Ülle Sarnit kutseõpetaja, Kergete rõivaste konstruktor-modelleerija ( Tallinna Kergetööstuse 
Tehnikum 1984 ). Juurdelõikaja 1984 -1986. Õmbleja 1987 – 1996. Kutsepedagoogika Tallinna 
Pedagoogikaülikool , lisaeriala täiskasvanute koolitaja 2004. Räpina Aianduskool õmbluseriala 
kutseõpetaja 1996 – 2008, Tekstiilkäsitöö eriala õmblemine, rahvakunst, materjaliõpetus , 
kangaste kujundamine, tekstiilide kompositsioon  alates 2008. 

 

 

Õppekava koostaja:  
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 

Ülle Sarnit – Räpina Aianduskooli tekstiilkäsitöö eriala kutseõpetaja, ulle.sarnit@aianduskool.ee 

 


