Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
1. Õppekava nimetus:
Traditsioonilise Muhu nipiga vati kudumine, kaunistamine

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: käsitöö
Õppekava koostamise alus: puudub
3. Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Koolitusel osaleja saab ülevaate Muhu traditsioonilise silmkoelise „nipiga“ vati

kudumise ja kanistamise võtetest.
ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija tunneb ära ja oskab:
Vatti kavandada, teha enda mõõtude järgi vati lõiget
Valida sobivad töövahendid ja materjalid antud tööks
Kududa lõikekohaseid detaile, neid viimistleda ja tervikuks ühendada
Oskab ise valmistada kaunistused (heegeldada pitsid ja kätised, neid ristpiste või lilltikandiga
elavdada) kui kavand seda eeldab
Oskab kaunistused ühendada vati põhidetalilidega
Teab, milliste rahvarõivaesemete juurde antud vatt võiks sobida.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: Keskmise kudumis-ja heegeldus ningn tikkimisoskusega käsitöölised, muhu
rahvarõivastest huvituvad käsitöölised.
Õppe alustamise tingimused: Koolitusel osalemiseks on vaja eelnevat kudumis-, heegeldamis-ja
tikkimisalast kogemust.
5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 56 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.

Juhendaja võtab kaasa muis.ee keskkonnast ja erakogudest pärit vattide fotosid, vattide kirjeldused,
ristpiste- ja lilltikandite mustrid, heegelskeemid, oranži ja muhuroosat peenvillast kangast, kanvaad,
erinevad värvilised peenikesi siksakpaelu ja tikkimislõngu, pitse nööpe.
Osalejatel palume kaasa võtta:
Vati kavand, ruudupaber, jõupaber, harilik pliiats, värvipliiatsid, mõõdulint, käärid
Vardad nr.2,0 või peenemad, heegelnõelad nr.2,0 ja nr 0,75…1,0, peenike suure silmaga tikkimisnõel,
sukanõel, õmblusnõel
Umbes 8/2 jämeduses (must, tume kirsi-või pruunikaspunane, sinine, tumeroheline) lõng vati
kudumiseks
10/2 või 12/2 villane lõng kätiste heegeldamiseks või kudumiseks (oranž, muhuroosa, roheline, tume
kirsipunane, valge)
Peenike heegelniit
Peenvillane oranž (kollane, roheline, tumepunane) kangas vati kaunistamiseks, kanvaa
ristpistetikandi tegemiseks
Ilusa mustriga puuvillane või ühevärviline puuvillane või linane kangas hõlma katteriideks
Liimiriie
Erinevat värvi peenikesed tikkimislõngad, traagelniit, õmblusniit (must, valge, peenvillase kanga
värvi)
Haagid, nööbid, pitsid, paelad

Materjale saab vajadusel õpetajalt lisaks osta

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
Õppe ülesehitus ja maht
Praktika koolikeskkonnas 8ak
tundi. Esimene kohtumine

Praktika koolikeskkonnas 8 ak
tundi. Teine kohtumine

Õppe sisu ja õppematerjalid

Kavand, lõige, materjali
tutvustus, olemasolevate
materjalide ülevaatamine,
lõngade ja varraste
omavahelise sobivuse
kontrollimine, tööproovide
alustamine. Koduseks jääb
tööproovide lõpetamine
(kudumine, heegeldamine,
tikkimine)
Kodus valminud
tööproovide ülevaatamine.
Lõikele vastava silmuste
arvu leidmine, ülesloomine,
kudumisega alustamine.
Koduseks kududa
lõikekohased tükid valmis.
(2esi, selg, varrukad)

Õppemeetodid
Praktiline töö

Praktiline töö

Praktika koolikeskkonnas 8 ak
tundi. Kolmas kohtumine

Praktika koolikeskkonnas 8 ak
tundi. Neljas kohtumine

Praktika koolikeskkonnas 8 ak
tundi. Viies kohtumine

Praktika koolikeskkonnas 8 ak
tundi. Kuues kohtumine
Praktika koolikeskkonnas 8 ak
tundi. Seitsmes kohtumine

Kodus valminud kudumise
ülevaatamine. Jätkub
kudumine, kavandile
vastavate kaunistuste
valmistamisega alustamine.

Praktiline töö

Kodus tehtud tööde
ülevaatamine. Kudumine
valmis, kavandile vastavate
kaunistuste ülevaatamine.
Vatidetailide aurutamine,
kokku õmblemine. Koju
kaunistamise lõpetamine.
Kodus tehtud tööde
ülevaatamine. Kaunistuste
ühendamine põhidetailidega,
mis jääb koju lõpetada.
jätkub pooleliolev töö

Praktiline töö

Koduste ülevaatamine. Tööd
valmis. Esitlus. Tagasiside.
Räägime meestevattidest
ning kellel soovi paneme
nimed kursusele kirja.

Praktiline töö

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.

