
Haapsalu Kutsehariduskeskus 

Aadress: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, 90401 Läänemaa  
Telefon: 5081016 

e-post: kaja.loorens@hkhk.edu.ee 

Täienduskoolituse õppekava: Pehme 
mööbli restaureerimise täiendkoolitus 

Õppekavarühm Materjalitöötlus 

Õppekava koostamise alus Haapsalu Kutsehariduskeskuse Pehme mööbli 
valmistamise õppekava 

Õppekava kogumaht ja õppe 
ülesehitus 

48 akadeemilist tundi: 8 akad tundi auditoorset 
tööd ja 40 akad tundi praktilist tööd 
koolikeskkonnas. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise 
tingimused 

Töötoa sihtgrupiks on  pehme mööbli 
valmistamise eriala lõpetanud inimesed, kes 
soovivad arendada, täiendada ja kinnistada 
pehme mööbli valmistamise ja pehme mööbli 
restaureerimise alaseid teadmisi ning 
omandada uusi töövõtteid keerukamate 
õmblussõlmede õmblemisel ja tugitooli 
disainimisel ja tuunimisel. 

Õpisündmuse eesmärk Koolituse eesmärgiks on läbi praktiliste näidete, 
praktiliste tööde ja teooria tutvustada  
oma tugitooli restaureerimise käiku, disainida ja 
vahetada oma tootel katteriie ja vajadusel teha 
karkassi parandused. 

Eeldused õppega alustamisel Ei ole 

Õpiväljundid Koolituse lõpuks osaleja… 

Töötoas osaleja… 
 oskab kindlaks teha oma toote tehnilise 

seisukorra 

  vastavalt seisukorrale vastu võtta 

restaureerimise otsuse 

  oskab arvutada uue kanga kogust vanalt 

esemelt/ kangalt 

  oskab teha uue  uue lõike  uue polstri järgi 

  oskab uue katte kokku õmmelda, kasutades 

õigeid õmblustehnoloogilisi töövõtteid 

  oskab pealistada  uue katte  

Õppe sisu  oskab parandada lihtsamaid karkassi 
parandusi 

  oskab kasutada litsamaid 
viimistlustehnikaid. 

Õppemeetodid Praktiline õpe, mis on seostatud õppe 
läbiviimiseks vajalike teadmiste ja oskuste 
teemaliste lühiloengutega. Koolitus toimub 
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aktiivõppe vormis, kus teoreetilised teadmised 
talletuvad läbi praktiliste ülesannete.   

Õppekeskkonna kirjeldus Töötuba toimub kooli sadulsepa klassis. Õpe 
viiakse läbi kaasajastatud seadmete ja 
vahenditega  sadulsepa klassi ruumides. (1o 
töökohta) Klassis olemas 6 õmblusmasinat, 
ooverlokk, kom juurdelõikuslauda, sadulsepa 
klassis on 12 töökohta pealistamiseks, 
klambripüstolid ja eraldi venitleeritav liiminurk. 
Oma restaureeritava tooli võtab iga koolitatav 
ise kaasa. Lisatasuna tulevad vajalikud 
materjalid( poroloon, vedrud, vajadusel 
kattekangas) 
 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, 
sh hindamismeetodid ja 
hindamiskriteeriumid 

Õpingute lõpetamise eelduseks on 
kontakttundides osalemine vähemalt 75% 
ulatuses ning õpiväljundite saavutamine 

 Hindamismeetod - 
 Hindamiskriteeriumid - 

Koolitaja kompetentsust tagava 
kvalifikatsiooni või õpi- või 
töökogemuse kirjeldus 

Haapsalu KHK sadulsepa- ja õmblemiseriala 
kutseõpetajad Janne Muuli ja Marek Tarkin. 
Õpisündmuse juhendajatel on varasem koolitaja 
kogemus ning pikaajaline õpetamise kogemus 
kutseõppes ning erialane haridus. 

 


