
TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS 

KOOLI ÕPPEKAVA 

KODU- JA SISUSTUSTEKSTIILIDE ÕMBLEMINE  

Õppekavarühm Tekstiili ja nahatöötlus 

Õppekava nimetus Sisekujundaja assistent tekstiilialal 

(Kodu- ja sisustustekstiilide 

õmblemine) 

Interior Design Assistant for Textiles 

(Sewing Home and Interior Textile 

Products) 

Ассистент дизайнера по 

текстильному оформлению 

интерьера 

(Пошив предметов интерьера из 

текстиля) 

Õppekava kood EHIS’es  

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 EKR 4 

kutse- 

keskharidus 

EKR 4 

 

EKR 5 EKR 4 EKR 5 

   X    

Õppekava maht (EKAP): 30EKAP 
Õppekava koostamise alus: tööandja toetuskiri Kardinastuudio OÜ poolt 

Õppekava õpiväljundid:  

1) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis kutse- ja eriala arengusuundadega ning 

teadlik erinevatest tööturu suundumustest; 

2) mõistab õmblusettevõtte töökorralduse põhimõtteid ja tootmisprotsessi tervikuna;  

3) töötamisel juhindub erinevate töölõikude töökorraldustest, tehnoloogilisest 

dokumentatsioonist ja/või tootenäidisest, kontrollib ja hindab töötulemuse vastavust 

nendele; 

4) osaleb meeskonnatöös ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil; 

5) tunneb sisustustekstiilmaterjale, töötleb neid vastavalt omadustele ja tehnoloogiale, 

kasutab materjale sihipäraselt ja säästlikult; 

6) korraldab nõuetekohaselt erinevad töökohad ning  tööülesannete täitmisel  kasutab 

efektiivseid, ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid; 

7) kavandab sisustustekstiiltooteid arvestades ruumide kasutuse, valguse ja 

värvilahendustega; 

8) koostab kavandatud toodetele tehnilise dokumentatsiooni, arvutab kasutatavate 

materjalide kogused, valmistab tooteid vastavalt kvaliteedinõuetele ja ajakavale; 

9) konstrueerib tehnilise joonise alusel lõike, lõikab, õmbleb ja viimistleb kodu- ja 

sisustustekstiiltooteid, kasutab õmblustöös erinevaid õmblusseadmeid nende programme 

ja abivahendeid. 

Õppekava rakendamine (sihtrühmadele ja kasutatavatele õppevormidele) sihtrühmaks 

põhihariduse (vanuse alammäär 20 aastat) või keskhariduse omandanud õppija, statsionaarne õpe 

Nõuded õpingute alustamiseks: omandatud põhiharidus  

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud 



osaoskus õppekava õpiväljundid läveni tasemel ja sooritanud õpingute lõpetamiseks vajalikud 

tööd.  

Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

… kvalifikatsioon(id):  

… osaoskuse(d): kodu- ja sisustustekstiilide õmblemine 

Õppekava struktuur  

Põhiõpingute moodulid 30EKAP 

1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP 

2. Töökorralduse alused 1 EKAP 

3. Materjaliõpetus 1,5 EKAP 

4. Õmblustehnoloogia alusõpe 4,5 EKAP 

5. Ruumikujunduse alused 2,5 EKAP  

6. Sisustustekstiilide kujundamine ja valmistamine 7,5 EKAP 

7. Praktika 7 EKAP  

Spetsialiseerumised : puudub 

Õppekava kontaktisik 

ees- ja perenimi Kaja Kuiv 

amet rõiva- ja kaubandusvaldkonna juhtõpetaja    

telefon 654 5026 

e- aadress kaja.kuiv@tthk.ee 

Märkused 

Lisa 1 Põhiõpingute moodulite nimetused, maht, õpiväljundid 
Lisa 2 Rakenduskava:  
http://www.tthk.ee/bw_client_files/tthk/public/img/File/Oppekavad_2014/Kodu-
_ja_sisustustekstiilide_omblemise_oppekava_moodulite_rakenduskava.pdf  
Lisa 3 Moodulite ja osaoskuskompetentside võrdlustabel 
Lisa 4 Tööandja toetuskiri 
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Lisa 1 Põhiõpingute moodulite nimetused, maht, õpiväljundid 
 

 Mooduli nimetus Maht Õpiväljundid 

1 Karjääri planeerimine ja 
ettevõtluse alused  

6 EKAP 
 

1. Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel 
elukestvas karjääriplaneerimise protsessis 

2. Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna 
toimimist 

3. Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 
4. Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas 

toimimisel 
5.  Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 

2 Töökorralduse alused 1 EKAP 1. Omab ülevaadet, kodu- ja sisustustekstiilide 
õmblemise õppekava ülesehitusest ning õppe- ja 
praktikakorraldusega seonduvast 

2. Mõistab õmblusettevõtte töö- ja töökoha korralduse 
põhimõtteid ning töökoha ergonoomia tähtsust 

3. Mõistab kvaliteedi olemust, teab kvaliteedi 
kontrollimise meetodeid 

3 Materjaliõpetus 1,5 EKAP 1. Teab tekstiilkiudude liike, nende omadusi, kiudude 
tootmisprotsessi ning kasutusvaldkondi 

2. Omab ülevaadet erinevate lõngade ja 
struktuuritüüpidega kangaste tootmisprotsessist, 
kangaste omadustest, vahe- ja soojendusmaterjalide 
töötlusmeetoditest ning kasutusvaldkonnast 

3. .Omab ülevaadet õmblusniitidest, furnituurist, 
kaunistusmaterjalidest ja nende kasutusvaldkonnast 

4. Teab tekstiiltoodete hooldustähiseid, hooldus-- ja 
hoidmistingimusi 

4 Õmblustehnoloogia 
alusõpe  
 

4,5 EKAP 1. Teab enamkasutatavaid kaasaegseid õmblusseadmeid 
ja nende kasutusvõimalusi 

2. Teab õmblusseadmete tööpõhimõtteid, 
hooldusnõudeid, süstikpisteõmblusmasina 
programmide valiku põhimõtteid, seab töökorda ja 
töötab õmblusseadmetel, järgib tööohutusnõudeid 

3. Teab käsitsipistete ja masinõmbluste õmblemise 
tehnoloogiat, õmbleb erinevaid käsisipisteid, 
masinõmblusi vastavalt tehnoloogilisele skeemile, 
kasutab efektiivseid töövõtteid, järgib näidist ja 
tööohutusnõudeid 

4. Teab kodutekstiilide juurdelõikamise põhimõtteid, 
õmblemise tehnoloogiat ning õmblemise 
kvaliteedinõudeid 

5. Kavandab kodutekstiiltoote, koostab tehnilise joonise, 
konstrueerib lõike järgides mõõte, koostab 



tehnoloogilise töötlemise järjestuse. 
6. Lõikab, õmbleb ja viimistleb kodutekstiiltooteid järgib 

toote mõõte, tehnoloogilise töötlemise järjestust, 
tööohutus- ja kvaliteedinõudeid 

5 Ruumikujunduse alused  2,5 EKAP 1. Teab värviharmooniate ja -kontrastide süsteemi 
kujunemise põhimõtteid ning kasutab kujunduses 
sobivaid värvide harmooniaid ja kontraste. 

2. Kujundab sisustustekstiiltoote, kasutab erinevaid 
tehnikaid ja meediume, värvitonaalsusi, vastandvärve. 

3. Teab sise- ja koduruumide kujundamise põhimõtteid, 
ruumikujundamise planeerimise etappe ning 
kavandab koduruumi kodu- ja sisustustekstiilidega 

6 Sisustustekstiilide 
kujundamine ja 
valmistamine 
 

7,5 EKAP 
 

1. Teab sisustustekstiiltoodete liike, toodete 
väikedetaile, tootesõlmede detaile ja 
kaunistuselemente ning juurdelõikuse, õmblemise 
tehnoloogilise järjestuse koostamise põhimõtteid 

2.  Kavandab dekoratiivpatjade komplekti, lõikab, 
õmbleb, viimistleb patju järgides tehnoloogilise 
töötlemise järjestust, tööohutus- ja kvaliteedinõudeid 

3. Kavandab seinatasku, lõikab, õmbleb, viimistleb 
seinatasku järgides tehnoloogilise töötlemise 
järjestust, ohutus-, kvaliteedinõudeid ja ajakava. 

4. Kavandab kott-tooli ja tooliseeliku järgides mõõte, 
lõikab, õmbleb, viimistleb kott-tooli ja tooliseeliku 
kasutab efektiivseid töövõtteid, järgides 
tehnoloogilise töötlemise järjestust, ohutus-, 
kvaliteedinõudeid ja ajakava 

5. Kavandab erinevaid sisustustekstiilelemente, lõikab, 
õmbleb ja viimistleb tooteid, kasutab efektiivseid 
töövõtteid, järgides tehnoloogilise töötlemise 
järjestust, ohutus- ja kvaliteedinõudeid 

6. Kavandab erinevaid kardinaid ja kardina hoidjaid 
järgides mõõte, lõikab, õmbleb ja viimistleb kardinaid 
järgides tehnoloogilise töötlemise järjestust, ohutus-, 
kvaliteedinõudeid ja ajakava 

7 Praktika 7 EKAP 
 

1. Planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded 
tulenevalt praktikajuhendist 

2. Töötab juhendamisel praktikaettevõttes, järgib 
ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, 
rakendab töötamisel efektiivseid ja ohutuid 
töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid 

3. Täidab tööpäeva lõpus praktikapäeviku ning praktika 
lõppedes koostab praktika aruande 

 


