Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

1. Õppekava nimetus:
Kraasi ja ketra Kihnu maalamba villa
2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: käsitöö
Õppekava koostamise alus: puudub
3. Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Koolituse eesmärgiks on tutvustada eri tüüpi lambavilla, sh Kihnu maalamba villa,
Eesti villatööde ja ketramise traditsioone, villa kraasimist, kedervarrega ketramist ja
korrutamist. Praktilise töö käigus tehakse läbi Kihnu maalamba villa käsitsi kraasimine ja
kedervarrega ketramine ning kedervarrega korrutamine.
ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija:
- tunneb olulisemaid villatüüpe, oskab hinnata villa omadusi ja kvaliteeti ning oskab valida
erinevate lõngade valmistamiseks sobilikku villa;
- tunneb Kihnu maalamba kui arhailise lamba villa omadusi;
- omab teavet villa pesemiseks vajalike vahendite ja töövõtete kohta;
- oskab kasutada villakraase ja tunneb Eesti traditsioonilist kraasimisvõtet;
- omab ülevaadet erinevatest kedervarretüüpidest, oskab villa kedervarrega kedrata ja
korrutada.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: Käsitööhuvilised, keda huvitavad villatöödega seotud pärandoskused, Kihnu
maalammas, villa käsitsi töötlemine ja ketramine.
Õppe alustamise tingimused: Huvi pärandoskuste, villa käsitsi töötlemise ja ketramise vastu.
Koolitusel osalemiseks ei ole vaja eelnevat kogemust villatööde või ketramisega.
5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 8 akadeemilist tundi.

ÕPPEKESKOND: Õpe toimub avaras ja kaasaegses õppeklassis. Puhkepausil saab kasutada
kööginurka, kus on olemas on vahendid tee või kohvi keetmiseks ning külmkapi ja
mikrolaineahju kasutamise võimalus.
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, töövahendid, õppemeetodid ja -materjalid
Õppe ülesehitus ja maht
Auditoorne töö 1,5 ak tundi

Praktiline töö 6,5 ak tundi

Õppe sisu ja õppematerjalid
Õppemeetodid
Ülevaade koolituse
teemadest ja ülesehitusest. Loeng
Loeng erinevatest
villatüüpidest, Kihnu
maalambast ja villa
töötlemisega seotud
pärandtehnoloogiast, villa
pesemisest. Materjalid –
konspekt, villa- ja
lõnganäidised.
Kihnu maalamba villa
kraasimine käsikraasidega.
Praktiline töö
Kraasitud villa ketramine
kedervarrega. Ühekordse
lõnga korrutamine
kedervarrega. Materjalid –
Kihnu maalamba vill,
ühekordne lõng.

Töövahendid. Osalejatel on vaja kaasa võtta:
•
•
•
•

Põll
Pikad kudumisvardad (3-5 mm jämedusega)
Kingakarp (või sarnase suurusega pappkarp)
Võib kaasa võtta oma käsikraasid ja kedervarre.

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 pärandtehnoloogia magister, 7. taseme tekstiikäsitöö meister.
Omab pikaajalist täiskasvanute koolitamise kogemust.

