
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus:  

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 

 

1. Õppekava nimetus: 

Gobelääntehnika algajatele 

 

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus  

Õppekavarühm: käsitöö 

Õppekava koostamise alus: puudub  

3. Eesmärk ja õpiväljundid  

EESMÄRK: koolituse läbinu teab erinevaid gobelääni põimetehnikaid, teab ajaloolist tausta. 

Oskab kavandi abil lihtsa gobelääni kududa. 

ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija teab ja oskab valida õiged töövahendid ja 

materjalid ning valmistada tööks vajalik kavand. 

Oskab gobelääni pudumiseks sobivad materjalid valida. 

Oskab kavandamisel materjali planeerida ja töövõtteid. 

Oskab kavandi abil lihtsa gobelääni kududa. 

Oskab valminud gobelääni viimistleda. 

 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused  

Sihtgrupp: käsitööga tegelevad inimesed. 

Õppe alustamise tingimused: Koolitusel osalemiseks ei ole vaja eelnevat gobelääni kudumise 

kogemust. 

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid  

ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 17 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. Kasutamiseks gobelääni 

raamid. 

Osalejatel palume kaasa võtta: 



Lõimeks linane lõng. Sissekudumiseks erivärvilised erinevast materjalist lõngad. 

Puidust joonlaud või liist (lõime vahele); kahvel, käärid, kavandamiseks paber, harilik pliiats, 

kustukumm, veekindel marker (värv pole oluline). Ca 2 m laia kummi (kavandi kinnitamiseks 

raami külge), nööpnõelad ja metallist heegelnõel. 

 

Kudumisraamid kohapealt laenutamiseks. 

 

• 6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 

 

Praktika koolikeskkonnas 

4ak/tundi  

Sissejuhatav loeng, 

tutvumine materjalide- ja 

vahenditega ja lõime 

ülespanek. Räägime 

kavandist, mis jääb koju 

lõpetada. 

 

Loeng, praktiline töö 

 

Praktika koolikeskkonnas 4 ak/ 

tundi 

Külastame ETDM 

püsiekspositsiooni ja tuvume 

gobeläänide osaga. Vaatame 

üle kavandid, alustame 

praktilise tööga.  

 

Praktiline töö 

Praktika koolikeskkonnas 4 ak/ 

tundi 
Jätkame praktilise tööga. 

Loeng ajaloolistest 

gobeläänidest. 

Praktiline töö 

Praktika koolikeskkonnas 4 ak/ 

tundi 
Töö lõpetamine, 

viimistlemine, esitlemine. 

Kellel soovi, valmistame 

tööproovist koti, millele 

sang ja kinnitused. Täpsem 

info jooksvalt juhendajalt. 

Praktiline töö 

 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused  

Hindamismeetod Hindamiskriteerium 

 

Praktiline ühisülesanne tagasisidestada õpitut. 

 

 

Õppija esitleb õpitud praktilisi töövõtteid, annab 

koolitajale tagasisidet. 

 

 

8. Väljastatavad dokumendid  

Õpiväljundid omandanud ning hindamiskriteerumi läbinud õppijale väljastatakse tõend.  

 

9. Koolitaja kvalifikatsioon  

Õppinud aastatel 1992-1998 Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunsti osakonnas ning seal 

magistrantuuris õppides kirjutanud töö Muhu sisustustekstiilidest. Peale ülikooli lõpetamist 

töötanud 14 aastat Tallinna Kunstikoolis projektijuhina. Alates 2013. aastast töötanud 

osaajaga tarbekunstigaleriis „Lühikese Jala Galerii“ ning olnud vabakutseline kunstnik. 


