Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
1. Õppekava nimetus:
Traditsiooniliste Muhu pättide valmisõmblemine ja tallutamine
2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: käsitöö
Õppekava koostamise alus: puudub
3. Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Õmbleme valmis tikitud pätipealsed liistule sobivaks, tõmbame pealse liistule ja

ajame tallad alla.
ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija oskab:
Hinnata tikitud pätipealsete ja pätiliistude omavahelist kokkusobivust
Lõigata välja liistuga sobiv voodri- ja tallamaterjal.
Omavahel ühendada pätipealset ja voodrit, pealset liistule tõmmata
Tallanahka alla ajamiseks ette valmistada, seda pealsega ühendada
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: tikkimishuvilised alustavad käsitöölised, muhu tikandist huvituvad käsitöölised
Õppe alustamise tingimused: Koolitusel osalemiseks on vaja õmblusmasina kasutamise kogemust.
5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 16 akadeemilist tundi.

ÕPPEKESKOND: Õpe toimub avaras ja kaasaegses õppeklassis, kus võimalus juhendajaga
kokkulepitud puhkepausil kasutada kööginurka tee-või kohvi keetmiseks. Samuti olemas
külmkapp lõunatoidu säilitamiseks ning ahi toidu soojendamiseks. Tunnis kasutamiseks
elektrilised õmblusmasinad.
Osalejatel palume kaasa võtta:

Pealsematerjal
Voodrimaterjal
Pehmendusmaterjal (vahtkumm või paks villane kangas)
Tugevdusmaterjal (linoleum või paksem nahk)

tallanahk
pätipakud
õmblusniit (üldiselt must ja valge; pealsete tikkimiseks värvilised), kapronniit, linane lõng,
traagelniit
Nööpnõelaed, peenike õmblusnõel, jämedam suure silmaga nõel, nahanõel
sõrmkübar, käärid
Kel endal liiste ei ole, palun teatada, mis suuruses liistu on vaja. Kõiki materjale on võimalik
juhendajalt osta.
Tunnis saab kasutada juhendaja liiste (peab eelnevalt ette ütlema juhendajale, et ta teaks
vajaliku arvu kaasa võtta).
Materjale saab vajadusel õpetajalt lisaks osta
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
Õppe ülesehitus ja maht
Praktika koolikeskkonnas 8 ak.
tundi

Praktika koolikeskkonnas 8 ak.
tundi

Õppe sisu ja õppematerjalid

Liistu järgi tallavoodri, talla
pehmenduse, tallatugevduse ja
tallanaha välja lõikamine
Pealse mõõtmine liistule sobivasse
suurusesse
Pealse ja voodri ühendamine
Pealse kinnitamine liistule
Tallavoodri ühendamine pealsega
Talla pehmenduse paigaldamine
Tallanaha niisutamine, talla
kinnitamine liistule, talla alla ajamine

Õppemeetodid
Praktiline töö

Praktiline töö

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Hindamismeetod
Praktiline ühisülesanne tagasisidestada õpitut.

Hindamiskriteerium
Õppija esitleb õpitud praktilisi töövõtteid,
annab koolitajale tagasisidet.

8. Väljastatavad dokumendid
Õpiväljundid omandanud ning hindamiskriteerumi läbinud õppijale väljastatakse tõend.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö eriala rakenduskõrgharidus,
spetsialiseerunud rahvarõivaste valmistamisele ja rahvuslikule nahatööle ning omab
pikaajalist täiskasvanute koolitamise kogemust.

