
 

 

ULVE KANGRO 

Ulve on aastaid olnud käsitööettevõtja ja käsitööõpetaja.Tegevuse valdkonnaks on tekstiilitöö. 

Eriline sümpaatia kuulub tal värvilisele seto pitsile ja sellega on ta tegelenud tänaseks 20 

aastat. Selle aja jooksul on ta välja andnud kolm seto pitsi raamatut. Korraldanud hulgaliselt 

kursusi ja läbi viinud koolitusi. Tema pitsitööd on näitusega rännanud paljudesse Euroopa 

riikidesse ja ka kaugemale. Eriline side on tal Jaapaniga, kus Ulve Kangro tööde põhjal on 

välja antud värvilise seto pitsi raamat 

Tänaseks on tal kõrgema kategooria käsitöömeistri kutsetunnistus tekstiili alal. 

 

 

Koolitused: 

TEKSTIILI HOOLDUS 

Paljud meist on kokku puutunud vanade tekstiilidega, kuhu on aegade jooksul tekkinud augud 

ja plekid. Sageli tekib küsimus: kas parandada ja kui palju, kas puhastada ja kuidas... või 

laseme vanadel esemetel rahus oma aukude ja jäävate plekkidega väärikalt edasi elada. 

Selle koolituse käigus õpime korrastama, puhastama, pesema ja säilitama tekstiilesemeid. 

Vaatame läbi puhastusvahendid ja töövõtted ning püüame selgusele jõuda, kuidas hooldada 



tekstiilesemeid nii, et me ei kasuta kodukeemiat. Õpime, kuidas saaksime meile armsate ja 

oluliste esemete eluiga pikendada. Teeme ka praktiliselt läbi pitside pesemise ja kuivatamise 

nii, et neid ei pea tärgeldama ja triikima. 

Teadmisi tekstiilide hoolduse ja säilitamise kohta käis Ulve Kangro omandamas Soomes. 

 

HEEGELDAMINE_SETO PITS 

Värviline ja villane seto pits on omapärane pitsinähtus meie käsitöömaailmas. 

Selle kursuse käigus õpime tundma seto pitsi lugu,.saame teada, mida räägivad meile need 

vanad mustrid ja värvikombinatsioonid. Õpime, kuidas seto pitsi ära tunda ja kuidas 

valmistada. 

Koolituse käigus õpime selgeks kõik pitsi valmistamise põhitõed ja teeme valmis 2-3 

pitsiproovi, olenevalt koolituse pikkusest. 

Vaatame koos läbi võimalused, kuidas seda vana pitsiliiki kaasaegsete tekstiilide juures 

kasutada. 

 

KÄSITÖÖETTEVÕTJA KOGEMUSED 

See lühike koolitus sobib hästi algajatele käsitööettevõtjatele. 

Kui tegeletakse käsitööga maakonna piires ja mingil hetkel tekib vajadus või soov edasi 

liikuda, siis sageli ei osata ette näha ohte ja raskusi, mis võivad ees oodata, aga ei teata ka 

seda, mis rõõmu võib tuua. 

Ulve on ise olnud kaua aastaid käsitööettevõtja.Ta tegutseb nii väikelinnas kui ka pealinnas. 

Tänaseks võib ta kindlalt väita, et mured ja rõõmud, vaevad ja valud on erinevates kohtades 

täiesti erinevad. 

Kursusel ei jaga ta kindlaid näpunäiteid ega reegleid, vaid räägib oma kogemustest ja 

tähelepanekustest, kuidas ta maal või linnas käsitööettevõtjana on toimetanud, mida hästi 

teinud ja mis on valesti läinud. 

 


