
 

Kinnitatud direktori A. Gritskov poolt 

04.07.2022, Tallinn 

Õppekava nimetus Rõivaste õmblemine ja modelleerimine (Õmbleja koolitus) 

Õppekavarühm Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine (Tekstiili-, rõiva- ja nahatöötluse 

erialad) 

Koolituse eesmärk Koolituse eesmärk on kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud 

töötamiseks rõivaõmblemise valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks 

õppeks; kujundada õppijal valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks ning 

loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet. 

Õppekeel vene keel 

Õpiväljundid Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud 
töötamiseks laos meeskonna liikmena. 
Õppija teab: 
- kangaste ja riidematerjalide liigeid ja omadusi 
- õmblusseadmeid, õmblustarvikuid 
- rõivatoodete detaile ja nende nimetusi 
- töötlemise põhimõtteid 
- kuumniiske töötlemise tehnoloogiat 
- õmblustehnoloogiat 
- turunduse põhimõtteid 
- eesti keelse terminoloogiat 
Õppija oskab: 
- kasutada õmblusmasinat õmblemiseks 
- valida ja arvestada materjali õmblemiseks 
- konstrueerida põhi- ja juurdelõike 
- teha õmblusi ja käsitsipisteid 
- võtta mõõte 
- töödelda detiale 



- välja töötada eskiisi 
- paigutada lõikeid kangale ja juurde lõigata 
- läbi viia esimese ja lõpliku proovi 
- modelleerida seelikut, pükste, kleidi, T-särgi, bleizeri, varruka 
- kasutada õigeid töövõtmeid 
- organiseerida oma töökoha 
- administreerida sotsiaalvõrgustiku turunduse eesmärgil 

Õpingute alustamise tingimused, 
juhul kui need on eeltingimuseks 
õpiväljundite saavutamisel 

Õppekava “Rõivaste õmblemine ja modelleerimine” alusel võib asuda õppima isik, kes on omandanud 

põhihariduse ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada antud alal. Kursuse programm 

on mõeldud nii naistele, kui ka meestele. Vastuvõtt toimub vastavalt dokumendis “Õppekorralduse 

alused” sätestatud tingimustele 

Õppe kogumaht, sealhulgas 
auditoorse, praktilise ja iseseisva 
töö osakaal 

300 akadeemilist tundi (140 ak. tundi auditoorne õppetöö, 80 ak. tundi praktika koolikeskkonnas, 80 

ak. tundi ettevõtte praktika, 0 ak. tundi iseseisvat tööd)  

Õppe sisu Moodul 1. Sissejuhatus. Õmblemise tarvikud, töövahendid ja töökoht. Kanga valimine ja erinevate 

kangastega töö eripärasused. Kanga liigitamine ja omadused. Õmblusvahendid ja tarvikud (nõelad, 

niidid ja teised). Kanga valik ja arvutamine. Põhised masinaõmblused. (6 ak.tundi) 

Moodul 2. Tootele sõlmede töötlemine ja kinnitamine. Masinõmbluste tegemine ning sõlmede 

töötlemine ja kinnitamine. Krae töötlemise tüübid. Krae ja kaelakaare töötlemine. Krae ühendamine 

kaelakaarele. Varrukasuu töötlemine ja varrukate ühendamine käeaugukaarele. Mansetide 

töötlemine ja varrukasuule ühendamine. Tasku töötlemine. Lõikuse töötlemine. Kuumniiske 

töötlemine. (36 ak.tundi) 



Moodul 3. Seeliku konstrueerimine, modelleerimine ja õmblemine. Mõõtude võtmine. Proovi 

läbiviimine.(12 ak.tundi)  

Moodul 4. Lühikeste pükside ja pükside konstrueerimine, modelleerimine ja õmblemine. Mõõtude 

võtmine. Kuumniiske töötlemise reeglid. Esimene proov. Paranduste teostamine. (12 ak.tundi) 

Moodul 5. Trikotaažiga töö eripärasused. T-särgi, dressipluusi ja kapuutsiga dressipluusi 

konstrueerimine ja õmblemine. Mõõtude võtmine. Mõõtude järgi kohandamine täissuuruses. Oma 

eskiisi järgi toode väljatöötamine (12 ak.tundi). 

Moodul 6. Trikotaažikleidi konstrueerimine ja õmblemine (9 ak.tundi) 

Moodul 7. Lasteriiete lõike konstrueerimine ja õmblemine. Mõõtude võtmine. Mõõtude järgi 

konstrueerimine ja modelleerimine. (9 ak.tundi) 

Moodul 8. Loovprojekt. Kleit, särk, bleiser. Mõõtude võtmine. Kleidi, särgi, bleiseri konstrueerimine ja 

modelleerimine. Oma disaini loomine. Tehnilise eskiisi joonistamine. Kuumniiske töötlemine. Toote 

ettevalmistamine prooviks. (45 ak.tundi) 

Moodul 9. Varrukate konstrueerimine ja modelleerimine. Erinevad varrukate tüübid (14 ak.tundi) 

Moodul 10. Modelleerimise põhireeglid. Drapeering. Õmblemine voltidega. Tegumoe loomine 

vööjoone ja rinnavoldi ülekandmise abil. Rinnavoldi modelleerimine.(9 ak.tundi) 

Moodul 11. Erialane eksam (6 ak.tundi) 

Moodul 12. Sotsiaalvõrgustiku administreerimine (Facebookis ja Instagramis). Turunduse alused 

sotsiaalvõrgustikes. Sihtauditoorium. Klientide sügavuti mõistmine. Konkurentide analüüs. 

Ettepaneku tegemine. Copywritingu ehk sisuloome alused. Ärilehekülje loomine Facebookis. 

Instagrami administreerimine ja edendamine. Juhendaja, spetsialisti ja meeskonna oma brändi 

edendamine. (20 ak.tundi) 

Moodul 13. Erialane eesti keel. (30 ak.tundi) 

Käsitlevad teemad: 

õmblusmaterjalid ja furnituur. 



figuur ja mõõdud, 

rõivaesemed ja rõivadetailid 

töövahendid ja seadmed 

Moodul 14. Praktika õmblusettevõttes. (80 ak.tundi) 

Praktika korraldus Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös 

omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, 

isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse 

arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja 

praktikaaruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha. Praktika 

maht on 80 akadeemilist tundi ehk 60 astronoomilist tundi. 

Õppekeskkonna kirjeldus Koolitus toimub aadressil Estonia pst. 5a, Tallinn. Rühma suurus vähemalt 8 õpilast. Koolitusklassid 

vastavad tervisekaitse nõuetele. Igale koolitusel osalejale tagatakse kohvipaus. Koolitusel on võimalik 

kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega 

(dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt. Esmaabi 

õppeks on olemas õmblusmasinad, õmblustarvikud ja õmblusvahendid.  

Õppematerjalide loend, juhul kui 
õppekava läbimiseks on ette 
nähtud õppematerjalid 

Õppematerjalid: õpetaja koostatud konspekt, õmblusalased pabermaterjalid, tootenäidised ja pildid, 

kangas. 

Vahendid: õmblusmasinad ja õmblusmasina tarbed (arvutiõmblusmasin, tööstuslik õmblusmasin, 

overlok), käärid, kangad, lõikepaber, niidid, nõelad, kriit, nööbid, mõõdulint, paelad, tõmblukud, 

triikimislaud, triikimissüsteem. 

Lõpetamise tingimused ja 
väljastatavad dokumendid 

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja 

sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid. Õpilane on läbinud praktika, esitanud ja kaitsnud 

eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta ja saanud selle kohta positiivse hinnangu. Tõend 

koolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud 



vähem kui 75% õppetundidest või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud 

õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales. 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku 
kvalifikatsiooni, õpi- või 
töökogemuse kirjeldus koolitajal 

Õppejõud Irina Lagutkina on õmblustööstuse meister ja õmbluskoolituse lektor. Omandatud 

majanduse kõrgharidus ja läbinud õmblemise teemalised koolitused välismaal. Töökogemus 

õmblusalal on 30 aastat. Töötanud nii ateljees õmblejana, kui ka õmlustootmisel meistrina. On 

olemas ka kogemus oma õmblusstuudio arendamises. Õpetamise kogemus on 6 aastat. Peab YouTube 

teemalist kanalit, millel on üle 500 tuhande jälgija. 

Max Maximov on turunduse lektor üle 6-aastase kogemusega turundusspetsialist. Praktiseeriv 

spetsialist inimeste ja ettevõtete reklaamimise teemal sotsiaalsetes võrgustikes. Facebooki strateeg. 

Veera Jefremova on eesti ja vene keele õpetaja. Omandatud kõrgharidus, magister (Tartu Riiklik 

Ülikool 1966.a. vene keele ja kirjanduse eriala; Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1989.a. eesti keele ja 

kirjanduse eriala). Töötab Tetkoolis al. 1999.a. 



 


