
Täienduskoolitusasutuse nimetus: 

Ees  Rahvakuns  ja Käsitöö Liit

1. Õppekava nimetus:

Lapitehnika algkursus 

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus 

Õppekavarühm: käsitöö

Õppekava koostamise alus: puudub 

3. Eesmärk ja õpiväljundid 

EESMÄRK: Õppida tundma lapitehnika töövahendeid, töövõtteid ning lapitööks sobivaid 
materjale. Õppida õmblema erinevaid lapitehnikas plokke. Õppida lapitekki teppima, kantima 
ja viimistlema. 

ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija teab ja oskab:

Oskab kasutada lapitehnika töövahendeid ja tunneb töövõtteid

Teab, millised materjalid lapitööks sobivad

Oskab õmmelda erinevates tehnikates lapipindu

Oskab lapitekki teppida ja kantida

Oskab lapitehnikas eset viimistleda ja hooldada

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Sihtgrupp: õmblemis- ja käsitööhuvilised, kes soovivad lapitehnikaga tegeleda.

Õppe alustamise tingimused: Koolitusel osalemiseks ei ole vaja eelnevaid teadmisi 
lapitehnikast. Vajalik on õmblusmasinaga õmblemise oskus.

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi.

ÕPPEKESKOND: Puhkepausil saab kasutada kööginurka, kus on olemas on vahendid tee või 
kohvi keetmiseks ning külmkapi ja mikrolaineahju kasutamise võimalus. 



Osalejatel palume kaasa võtta:

 Erinevaid puuvillaseid väikesemustrilisi sitskangaid

 Õmblusniit

Õmblusmasinad ja kõik lapitööks vajalikud töövahendid on koha peal olemas.

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

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja
õppematerjalid

Õppemeetodid

4 ak tundi
Esimene kohtumine

 tutvumine

 kursuse korraldusest

 peamised töövahendid ja
töövõtted

 lapitehnika - malelaud

Arutelu, praktiline töö

4 ak tundi
Teine kohtumine

 materjalid ning nende 
ette valmistamine 
lapitööks

 lihtsad ruudud

Arutelu, praktiline töö

4 ak tundi
Kolmas kohtumine

 töövahendite hooldus

 lapitehnika – 
kolmnurgad 

Praktiline töö

4 ak tundi
Neljas kohtumine

 lapitehnika – 
ribatehnikad

Praktiline töö

4 ak tundi
Viies kohtumine

 õmblusmasin ja triikraud

 lapitehnika – palkmaja

Praktiline töö

4 ak tundi
Kuues kohtumine

 teised tänapäevased 
töövahendid

 lapiteki „raamimine“

 teki kihtide kinnitamine

 teppimine

Praktiline töö

4 ak tundi
Seitmes kohtumine

 lapitöö kantimine Praktiline töö

4 ak tundi
Kaheksas kohtumine

 lapitöö viimistlemine ja 
hooldamine

 lapitehnika – kalasaba 

Praktiline töö

4 ak tundi
Üheksas kohtumine

 lapitehnika ajaloost

 lapitehnika – hull lapitöö

Praktiline töö

4 ak tundi
Kümnes kohtumine

 lapitehnika - lumepall

 koolituse lõpetamine

 valmis tööde vaatamine 
ja analüüsimine

Arutelu, 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 hindamiskriteeriumi läbinud õppijale väljastatakse tõend. 

9. Koolitaja kvalifikatsioon 

Käsitöö ettevõtja ja koolitaja. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kultuuripärandi loovrakenduste
eriala magistrant, omab pikaajalist täiskasvanute koolitamise kogemust.


