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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 03.10.2019 

käskkirjaga nr 6.2-1/120 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Uus- ja taaskasutusmaterjalidest individuaalrõivaste disain. 

Õppekavarühm:  Käsitöö 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm:  
 erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja 50+ inimesed; 
 varem massõmblusettevõttes töötanud  õmblejad; 
 ettevõtjad individuaalõmblejad ja tekstiilkäsitöölised 

  

 Grupi suurus: 
10 osalejat 
 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Kuulumine sihtgruppi. 

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 
tasemeõppes. 

Õpiväljundid. 

1.   Valib keskkonnasäästlikel põhimõtetel rõivaste  disainimiseks vajalikud uus- ja 
taaskasutusmaterjalid  ning hindab taaskasutusmaterjalide kasutamisvõimalusi nende 
jääkväärtuse  alusel. 

2.  Võtab mõõdud  ning konstrueerib erinevate seelikute  põhilõikeid, kohandab pihaosa 
põhilõikeid mõõtude järgi ja teeb  lihtsamaid moekohaseid tuletisi. 

3. Kujundab  rõivaid  figuuri eripärasid arvestades. 
4. Teostab lihtsamate rõivaesemete  juurdelõikust,  viib läbi rõivaproove ja teeb proovi 

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

töötlemise. 
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Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Räpina Aianduskooli õppekava: Tekstiilitöö,  tase 4. Õppekava tähis EHIS-es 131857. Õppekava 
moodulid:  
Moodul 4, Kavandamine ja kujundamine 
Moodul 11, Tekstiilitoodete ja –teenuste arendus ja turundus.  
Kutsestandard: Kergete rõivaste rätsep, tase 4. Kompetentsid: Konstrueerimine ja juurdelõikus. 
Rõiva õmblemine. 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 120 

 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 110 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

 

20 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

 

90 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

10 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Õppe sisu : 

Auditoorne töö 20 tundi 

1. Õmblemise töövahendid 1h 
2. Õmblusmaterjalid 3 h 
 Kiudainete liigitamine ja omadused. 
 Kangaste liigitamine ja nende tehnoloogilised omadused 
 Tekstiilmaterjalide tootmise mõju keskkonnale ja  rõivaste taaskasutus. 
3. Lõikeõpetus 10 h 
 Mõõduvõtmine ja mõõtude tähised. 
 Sirge-, laidudega ja klošš-seeliku konstrueerimine ja  neile moekohaste tuletiste 

tegemine. 
 Põhilõike kohandamine mõõtudele vastavaks ja lihtsamate moekohaste tuletiste 

tegemine. 

        4. Rõivadisain 6 h 

 Figuuri analüüs selle  eripärasid arvestav rõivastumine 
  Rõivaste taaskasutamiseks  ümbertöötlemise võimalused.  
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 Uus- ja taaskasutusrõivaste kujundamine - kavandamine lähtuvalt lõikest ja 
tehnoloogiast. 

 

Praktiline töö 90 tundi 

   1.Seeliku  töötlemine.  35 h 

1.1 Ettevalmistus juurdelõikuseks ja juurdelõikus. 

  Ettevalmistus  prooviks ja  proovi läbiviimine. 
 Seeliku õmblemine. 
 Seeliku viimistlemine. 

1.2 Taaskasutusliku seeliku ümberdisainimine figuurile sobivaks ja ajakohaseks. 

 

2.  Varrukatega  pluusi või kleidi töötlemine 30h 

  Ettevalmistus juurdelõikuseks ja juurdelõikus. 
  Ettevalmistus  prooviks ja  proovi läbiviimine. 
  Pluusi või kleidi õmblemine. 
  Pluusi või kleidi viimistlemine. 

 

3. Taaskasutusliku jaki ümberdisainimine figuurile sobivaks ja moekohaseks  30h 

 Proovi läbiviimine ja ideede genereerimine. 
 Paranduste- uuenduste  teostamine traageldamise ja mulaaži  teel ning proovimine. 
  Jaki õmblemine.  
 Jaki viimistlemine. 

 

Iseseisev töö 10 tundi 

1. Seeliku ja pluusi või kleidi  ettevalmistamine I prooviks ( kontuurjoonte ülekandmine ja 
kokkutraageldamine ). 

2. Üksikute detailide töötlemine vastavalt töö valmidusastmele ja õppija võimekusele – 
õpetaja jagab erinevatele õppijatele individuaalsed ülesanded. 

3.  Jaki  erinevate ümberdisainimise võimaluste moejooniste 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 õmblus- ja, äärestusmasinad, 
koduõmblus- ja  äärestusmasinad, aurulaud, triikrauad, mannekeenid, suured töölauad. 
lõikematid). Igale osalejale on lauaga õppijakoht. Prooviruum. 

Õppeklassi sisustus toetab täielikult osalejate õpiväljundite saavutamist. 
 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
a) Õppevahendid ja -materjalid õppetegevuse (teor kui praktil) läbiviimseks:  õmblus- ja 

nööpnõelad, käärid, harutajad, rätsepakriidid, kangamarkerid, mõõdulindid, erinevad 
joonlauad, lekaalid, triikrauad, auruti, triikimise lauad ja varruka pukid, mannekeenid, 
õmblus- ja äärestusmasinad. Traageldus- ja õmblusniidid. Lõikepaberid, pliiatsid. 

b) Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid: puuduvad  
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c) Soovituslik abimaterjal õppijale (näit. Kirjandus, õppematerjalid veebis vmt):    

 Kivilo, L. Õmblemine. 1984; 

 Knight, L. Õmblemise piibel .Sinisukk.2009; 

 Koolitaja poolt koostatud konspektid ja tööjuhendid 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

 Nõutav vähemalt 70% õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. 
 

Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid  

Praktilised ülesanded: 

1. Esitleda seelik, kleit või 
pluus ning taaskasutusse 
disainitud seelik ja jakk. 

2. Koostada toodete 
valmimise käigust ( 
moejoonis, töötlemise 
kirjeldus – võimalusel fotod 
töö protsessist, 
tööjuhendid, tööproovid  ) 
õpimapp. 

 
1. Valminud rõivaesemetel hinnatakse: 

 õmbluste kvaliteeti  

 otstarbekalt valitud  ja korrektselt 
teostatud tehnoloogiat 

 kuum-niisket töötlust ja toote 
viimistlust. 

2. Mappi hinnatakse: 
Sisu praktilisust edaspidise arengu 
seisukohalt 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

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, Eesti 
rahvakultuur, materjaliõpetus, joonistamine- kompositsioon, tekstiilide  kujundamine , lapitöö, 
rõivaste taaskasutus,  alates 2008. 

 

 

 

Õppekava koostajad:  
Ülle Sarnit, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, ulle.sarnit@aianduskool.ee  
Eda Gross, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee  
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