
 

 
 

 

 

  NAHK- JA TEKSTIILRÕIVALISANDITE VALMISTAMINE 

 

õppekavarühm  Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning  naha töötlemine 

(0723) 

õppekeel    eesti 

õppekava alus kooli õppekava „Rätsepatöö (nahktoodete valmistaja)“ 

   

koolituse eesmärk 

Õpetusega taotletakse, et õpilane õmbleb, viimistleb, kaunistab tekstiil- ja  nahkmaterjalist 

rõivalisandeid (lipsud, lill-, nahkkaunistused, vööd, rihmad jm), kasutades sobivat 

tehnoloogiat ja tehnikaid ning järgib kavandit ja kvaliteedinõudeid. 

õpiväljundid 

Koolituse läbinud osaleja: 

* omab ülevaadet tekstiil-, nahk- ja abimaterjalidest ning furnituuri kasutamise võimalustest, 

nahk- ja tekstiiltoodete/kanajääkide taaskasutusvõimalustest; 

* kavandab nahast ja tekstiilist erinevaid rõivalisandid,  konstrueerib lõike järgides mõõte; 

* teab lõigete tekstiil- ja nahkmaterjalile paigutamise ning juurdelõikamise põhimõtteid, 

valmistamise tehnoloogiat;  

* lõikab detailid, õmbleb, viimistleb rõivalisandeid, kasutab sobivaid naha- ja õmblustöö 
seadmeid, töövahendeid, järgib tehnoloogiat, tööohutus- ja kvaliteedinõudeid. 

koolituse sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused 

Inimesed, kes soovivad naha-, tekstiiltööalast  täienduskoolitust rõivalisandite 

valmistamiseks, sisenemaks tööturule, tööl püsimiseks või konkurentsivõime tõstmiseks. 

Grupi suurus 12 osalejat. 

koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides):    80 

• sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:   

                 (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)   

10 

• sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:    

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)       

70 

• sh iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:   0 



 

 

õppe sisu 

Auditoorsete tööde teemad: 

1.Rõivalisandite materjalid ja seadmed: materjalide ( põhi-, abi-, nahk-, voodrimaterjali) 

valik; materjalide kulu arvestus; kasutatavad töövahendid ja seadmed; tööohutus, 

2.Rõivalisandite kavandamine ja valmistamine: rõivalisandite kavandamine; nahatöö ja 

dekoreerimise töövõtted ja kasutamise võimalused tööprotsessis; rõivalisandite valmistamise 

tehnoloogia ning valmistamise järjestus; kvaliteedinõuded  

Praktiliste tööde lühikirjeldused: 

3.Harjutustööd ja praktilised tööd: harjutustööd erinevatel õmblus-, nahatöö seadmetel 

töötamiseks; nahatöö töövõtete kasutamine; rõivalisandi materjalide dekoreerimine; lõigete 

valmistamine, paigutamine ja juurdelõikus; nahast, dekoreeritud rõivalisandite valmistamine; 

esemete lõppviimistlemine; õpimapi koostamine ja esitlemine.  

õppekeskkonna kirjeldus 

Auditoorse töö läbimisel on kasutada arvuti, dataprojektor ja dokumendikaamera, 

õppematerjalid, erialalisi joonestusvahendeid (mõõtjoonlauad, lekaalid jm) 

Spetsiaalsete õmblus-, nahatööseadmetega sisustaud õppetöökoda. Igal õpilasel on 

individuaalne töökoht ning kasutada õppetööks vajalikud õmblus- ja kuumniiske 

töötluse seadmed ning abi- ja töövahendid (raamid, värvid, pintslid, lõikepaber, 

mõõdulint, käärid, lekaalid, proovimaterjalid jm) 

õppematerjalide loend 

Koolitaja koostatud õppematerjalid. 

 

lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid 

Vähemalt 70%  õppekava läbimine. Õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt 

kursusel valminud õpimapi koostamise ja esitlemise alusel. 

Õpimapi osad: 

nahatöös kasutatavatel seadmetel valmistatud tööproovid; 

nahatöö tehnikate ja materjalide näidised; 

dekoreerimise tööproovide näidised 

rõivalisandite kavandid ja lõiked;  

rõivalisandite valmistamise tehnoloogia, kvaliteedi nõuded; 

valminud praktilised tööd.  

 

Koolituse läbinutele väljastatakse vastavasisuline tunnistus kui on omandatud 

õpiväljundid ja vastavad kompetentsid vähemalt lävendi tasemel ja õppeprotsessist on 



 

osavõtt olnud vähemalt 70%. Muudel tingimustel väljastatakse osalejatele koolitusel 

osalemise kohta tõend (alus: Täienduskoolituse standard § 3). 

koolitaja kvalifikatsioon 

kutseõpetaja kvalifikatsioon 

õppekava koostaja 

Kaja Kuiv – tekstiili ja kaubandusvaldkonna juhtõpetaja; 

 

   


