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Õppekavarühm Käsitöö 

Õppekava nimetus 

Tekstiilkäsitöö 

Textiles craftspeople 

 

Õppekava kood EHISes 231642 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 

EKR 4 

kutsekeskha

ridus 

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

      X 

Õppekava maht (EKAP): 60 

Õppekava koostamise 

alus: 

Kutseharidusstandard, Vabariigi Valitsuse määrus nr 130, 26.08.2013. 

Kutsestandard „Tekstiilkäsitööline, tase 5, spetsialiseerumine 

Silmuskudumine“, Kultuuri Kutsenõukogu otsus nr 11 25.04.2018 

Õppekava õpiväljundid: 

1) teeb iseseisvalt kavandeid, koostab tööjooniseid ja –juhendeid; 

2) varub ja valmistab vajaliku koguse materjali tööks ette, kasutab oma töös 

traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise; 

3) valmistab ja viimistleb unikaalesemeid või väikesarju; 

4) on valmis vastutama töörühma tööprotsessi sujuva läbiviimise ja töötajate 

töötulemuste eest; 

5) suudab organiseerida ja suunata kaastöötajate või praktikantide tööd, 

majandada ettevõtet ja teha koostööd sidusalade spetsialistidega; 

6) oskab lahendada probleeme ja teha ettepanekuid töötulemuste 

parandamiseks; 

7) peab oma tegevuses tähtsaks tööohutuse ja keskkonnahoiu reeglite 

järgimist, käsitöömeistri kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab ametiau; 

8) turundab oma toodangut, nõustab tellijaid, osutab teenuseid ja teeb 

allhankeid; 

9) säilitab ja arendab oma kutseoskusi; 

10) hoiab end kursis erialaste arengutega, jagab ja vahetab erialast 

informatsiooni; 

11) kasutab oma töös kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid, digioskusi 

ning sobivaid erialaseid programme. 

Õppekava rakendamine: 

Õppevorm statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, mittestatsionaarne õpe 

Sihtrühm Õppekava sihtrühm on keskharidusega täiskasvanud õppijad, kes 

on omandanud tekstiilkäsitööline, tase 4 eriala või kellel on antud valdkonnas 

töökogemus. Nad soovivad õppida tekstiilkäsitöö oskusi ettevõtluses ja 

turundamises ning spetsialiseerumisena valida kangakudumise. 

Nõuded õpingute alustamiseks 

Õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate 

kompetentside ja keskhariduse olemasolu. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel 

ja sooritanud 5. taseme kutseeksami. Juhul, kui kutseeksam ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada 

õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 

Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega. 

Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

kvalifikatsioon(id): Tekstiilkäsitööline, tase 5 

osakutse(d): 
  

puuduvad 



  

Õppekava struktuur 

Põhiõpingud 50 EKAP, millest praktika 15 EKAP 

Valikõpingud 10 EKAP 

Põhiõpingute moodulid (50 EKAP) 

Sissejuhatus erialasse 1 EKAP 

• omab et õpilane omab ülevaadet Tekstiilkäsitööline, tase 5 

kutsest, eriala õppekava ülesehitusest ning kooli õppe- ja 

praktikakorraldusega seonduvast; 

• mõistab käsitöölise kutse-eetika põhireeglite olemust ja 

nende rakendamise olulisust oma kutsealases töös; 

• omab ülevaadet tekstiilkäsitöö õppes vajalike erinevate 

materjalide ja töövahendite hankimise võimalustest. 

Kangakudumine 22 EKAP 

• valmistab ette töökoha, teeb kindlaks kanga materjali, 

siduse ja kasutusala; tuletab rakendusskeemi; pakub 

kasutusalast lähtuvalt sobiva kanga materjali ja siduse; 

tuletab kanga näidisest rakendusskeeme, kohandab neid 

vastavalt eesmärgile ja loob uusi rakendusskeeme. 

• kavandab eseme, koostab kavandi põhjal mõõtkavas 

tööjoonise, loeb 

etteantud kavandeid ja tööjooniseid; 

• koob erinevatest materjalidest liht- ja liitsidustes 

ningtuletatud sidustega kangaid, vastavalt kavandile ja 

rakendusskeemile, kasutades täiendavaid abivahendeid, 

dokumenteerib tegevuse tööprotsessi kordusvalmistamiseks; 

• tunneb ära töö käigus tekkinud vead ja probleemid ning 

kõrvaldab need, viimistleb ja hooldab kootud esemeid, 

arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet, kasutab 

ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, töötab, järgides säästliku 

materjalikasutuse ja keskkonna hoidmise põhimõtteid. 

• koob telgedel kootavaid etnograafilisi vöid ning 

lõimeripsilisi villaseid vöid, vastavalt rakendusskeemile, 

kasutades täiendavaid abivahendeid, dokumenteerib tegevuse 

tööprotsessi kordusvalmistamiseks; 

Käsitööalane ettevõtlus ja 

tootearendus 
7 EKAP 

• teab erinevaid ettevõtlusvorme ja -võimalusi, kavandab 

turundustegevused vastavalt äriidees valitud tootele, tarbijale 

ja turutingimustele; 

• kavandab ettevõtte eelarvestamise, finantseerimise ja 

majandusarvestuse põhimõtteid lähtudes õigusaktidest ja 

heast tavast kujundab toote ja/või teenuse hinna; 

• leiab turusituatsiooni arvestades toote või teenuse idee ja 

sellele vastava sihtgrupi, kasutades info hankimiseks 

erinevaid erialaseid allikaid, hindab toote või teenuse idee 

teostatavust ning vajadust ja nõudlust uue toote või teenuse 

järele; 

• valmistab ette toote ja/või teenuse reklaami ja pakendi ning 

planeerib oma toodete ja/või teenuse esitluse ja müügi 

arvestades nõudlust, võimalusi ja tasuvust; 

• turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele 

sobiva sihtgrupi; kujundab sihtgrupist lähtudes toote ja/või 

teenuse, arvestades vajadust ja nõudlust uute toodete järele. 

Käsitööalane nõustamine ja 

juhendamine 
3 EKAP 

• planeerib meeskonnatööd, korraldab kaastöötajate ja 

praktikantide tegevust, vastutab töörühma tööprotsessi sujuva 

läbiviimise ja töötajate töötulemuste eest, osutab teenuseid ja 

teeb allhankeid, nõustab tellijaid, teeb koostööd sidusalade 

spetsialistidega ning teeb ettepanekuid töötulemuste 



parandamiseks; 

• koostab lihtsamaid õppematerjale ja tööjuhendeid, 

kasutades juhendite loomisel vabavaraliste tarkvarade 

põhifunktsioone; 

• juhendab praktikante, töökaaslasi ja viib läbi erialaseid 

õpitube, populariseerib tekstiilkäsitöö eriala. 

Praktika 10 EKAP 

• planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded 

tulenevalt praktikajuhendist; 

• tutvub praktikaettevõtte töökorraldusega ning läbib 

töökohal sissejuhatava ja tööohutusalase esmase 

juhendamise; 

• töötab juhendamisel praktikaettevõttes, järgib ettevõtte 

töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel 

ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning täidab 

kvaliteedinõudeid; 

• arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja 

koostöövalmidust; 

• praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb 

koolis. 

Kavandamine ja 

kujutamine 
3 EKAP 

• omab ülevaadet kompositsiooni ja värvidega kujutamise 

põhialustest, rakendab omandatud teadmisi kootud esemete 

kavandamisel ja kasutab erialast sõnavara, mõistab 

kompositsiooni põhialuseid ja värvusõpetuse põhitõdesid; 

• loob esteetilisi värvi- ja mustrikompositsioone ning kasutab 

neid oskuslikult oma toodete kujundamisel ja teab kavandile 

esitatavaid nõudeid ning mõistab kavandi teostamise 

vajalikkust; 

• omab ülevaadet kangakudumise traditsioonidest, 

kompositsioonivõtetest ja värvidest. 

Telgedel kootud kangast 

toodete õmblemine 
4 EKAP 

• teab põhilisi käsitööõmblemises kasutatavaid töövahendeid 

ja materjale, nende omadusi ja kasutusvõimalusi ning 

materjalide varumise võimalusi ning hoiustamise nõudeid; 

• valmistab ette töökoha, kontrollib õmblusmasina ja 

õmblemise abivahendite korrasolekut ja seab need töökorda, 

kasutab erialast sõnavara; 

• õmbleb sobivat tehnoloogiat kasutades lihtsalõikelisi 

telgedel kootudkangast esemeid, arvestades 

kvaliteedinõuetega, viimistleb esemed nõuetekohaselt, 

kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, järgib säästlikku 

materjali kasutamist. 

Valikõpingute moodulid (10 EKAP) 

Materjalide värvimine 2 EKAP 

• teab põhilisi looduslikke, tehis- ja sünteetilisi kiude ning 

nende omadusi ja rahvusvahelisi hooldustingmärke; 

• värvib käsitöönduslikult tekstiilmaterjale kasutades 

looduslikke materjale või sünteetilisi värve, töötab 

tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid arvestades. 

Turundus ja müük 

internetis 
5 EKAP 

• teab erinevaid käsitööettevõtetele sobivaid 

internetiturunduse võimalusi ja vahendeid (koduleht, 

sotisaalvõrgustikud, müügivõimalused), kodulehekülje 

struktuuri ja otsingumootorite jaoks optimeerimise tähtsust; 

• kavandab turundustegevused vastavalt äriidees valitud 

tootele, tarbijale ja turutingimustele, loob turunduse ja müügi 

eesmärgil erialase firma kodulehe, arvestab müüja ning 

tarbija õiguste ning kohustustega; 

• haldab kodulehte oma firma turundusplaanist lähtudes; 



• fotografeerib tööetappe ja valmis esemeid, kasutab fotosid 

esitluste ja õpimapis 

Põimkangad 3 EKAP 

• teab põimkangaste kudumisel kasutatavaid töövahendeid, 

materjale ning nende omadusi, kasutusvõimalusi ja 

hooldusnõudeid; 

• planeerib tööde järjekorra, arvestab toote valmistamiseks 

kuluva aja ja materjali koguse, valib töövahendid lähtuvalt 

tehnikast, toote omadustest ja otstarbest; 

• koob teljel vastavalt kavandile või juhendile kvaliteetseid 

esemeid, kasutades erinevaid põimkanga tehnikaid, 

viimistleb eseme kasutades sobivaid töövõtteid ja 

käsitöötehnikaid; 

• töötab materjali- ja keskkonnasäästlikke ning ergonoomilisi 

ja ohutuid töövõtteid kasutades, dokumenteerib digitaalselt 

tööprotsessi kordus valmistamiseks, kasutab vajadusel 

sobivaid erialaseid programme. 

Valikõpingute valimine: 

Valikõpingute valimine toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskirjas sätestatud 

tingimustel. Õpilasel on võimalik valida valikmooduleid kooli õppekavadest või teisest koolist moodulite 

raames, mis toetavad eriala õpinguid. 

Lõpueksami lühikirjeldus: 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on sooritanud kutseeksami. Kutseeksami hindamisstandard 

Tekstiilkäsitöö, tase 5 asub Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu lehel www.folkart.ee. Juhul, kui 

kutseeksam ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Lõpueksam koosneb: 

1) Elektrooniline esitlusmapp ja koolilõpetaja puhul ka õpimapp, kui õppeaine mahu raames ei ole 

teostatud tervikesemeid (koolilõpetaja esitab eksamil); 

2) valmiseseme esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon; 

3) vestlus; 

4) toote või teenuse loo kirjalik ülevaade ja selle esitlus (idee, teostus, müük). 

Praktika kirjeldus: 

Praktika moodustab õpingutest 15 EKAP, millest10 EKAP sooritatakse praktika moodulis ja 5 EKAP 

sooritatakse kangakudumise moodulis. 

Spetsialiseerumised 

Kangakudumine 

Õppekava kontaktisik Marju Heldema, marju.heldema@hkhk.edu.ee, tel 666 1747 

Märkused: 

 

 


