
 

 

ULVE KANGRO 

Ulve on aastaid olnud käsitööettevõtja ja käsitööõpetaja.Tegevuse valdkonnaks on tekstiilitöö. 

Eriline sümpaatia kuulub tal värvilisele seto pitsile ja sellega on ta tegelenud tänaseks 20 

aastat. Selle aja jooksul on ta välja andnud kolm seto pitsi raamatut. Korraldanud hulgaliselt 

kursusi ja läbi viinud koolitusi. Tema pitsitööd on näitusega rännanud paljudesse Euroopa 

riikidesse ja ka kaugemale. Eriline side on tal Jaapaniga, kus Ulve Kangro tööde põhjal on 

välja antud värvilise seto pitsi raamat 

Tänaseks on tal kõrgema kategooria käsitöömeistri kutsetunnistus tekstiili alal. 

 

Koolitused: 

TEKSTIILI HOOLDUS 

Paljud meist on kokku puutunud vanade tekstiilidega, kuhu on aegade jooksul tekkinud augud 

ja plekid. Sageli tekib küsimus: kas parandada ja kui palju, kas puhastada ja kuidas... või 

laseme vanadel esemetel rahus oma aukude ja jäävate plekkidega väärikalt edasi elada. 

Selle koolituse käigus õpime korrastama, puhastama, pesema ja säilitama tekstiilesemeid. 

Vaatame läbi puhastusvahendid ja töövõtted ning püüame selgusele jõuda, kuidas hooldada 

tekstiilesemeid nii, et me ei kasuta kodukeemiat. Õpime, kuidas saaksime meile armsate ja 



oluliste esemete eluiga pikendada. Teeme ka praktiliselt läbi pitside pesemise ja kuivatamise 

nii, et neid ei pea tärgeldama ja triikima. 

Teadmisi tekstiilide hoolduse ja säilitamise kohta käis Ulve Kangro omandamas Soomes. 

 

HEEGELDAMINE. SETO PITS 

Värviline ja villane seto pits on omapärane pitsinähtus meie käsitöömaailmas. 

Selle kursuse käigus õpime tundma seto pitsi lugu, saame teada, mida räägivad meile need 

vanad mustrid ja värvikombinatsioonid. Õpime, kuidas seto pitsi ära tunda ja kuidas 

valmistada. 

Koolituse käigus õpime selgeks kõik pitsi valmistamise põhitõed ja teeme valmis 2-3 

pitsiproovi, olenevalt koolituse pikkusest. 

Vaatame koos läbi võimalused, kuidas seda vana pitsiliiki kaasaegsete tekstiilide juures 

kasutada. 

 

PÄIKESEPITS EHK TENERIFE PITS 

Õpime valmistama päikesepitsi. Räägime pitsi ajaloost ja vaatame erinevaid pitsitöid.  

Valmistame  kartongist ümmarguse ja kandilise  pitsi šabloonid ja täidame  erinevate 

võtetega. Õpime kuidas ühendada pitsimotiive.  Pitsi valmistamine ei vaja eelteadmisi. 

 

MAKRAMEE ALGÕPE 

Tutvume makramee ajaloo ja kasutuse võimalustega. Õpime selgeks makramee sõlmed ja  

kuidas koostada ise makramee pitsi mustreid. Teeme valmis ühe väikese makramee pitsist 

eseme. Makramee tehnika õppimine ei vaja eelteadmisi. 

 

FILEEPITSI ALGÕPE 

Tutvume fileepitsi ajalooga ja töövahenditega. Õpime filee nõelaga võrgu valmistamist ja 

selle täitmist erinevate võtetega. Valmib nelinurkne täidetud fileepitsi motiiv.  Fileepitsi 

valmistamine ei vaja eelteadmisi. 

 

TEKSTIILIDE PARANDAMINE (nõelumine ja paikamine) 

Viimasel ajal on elavnenud tekstiilesemete loovparandamine. Selleks, et korralikku tulemust 

saada ,võiks osata kõigepealt klassikalisi parandamise võtteid ja siis kasutada saadud oskusi 

nähtamatuks või nähtavaks tekstiilide parandamiseks.  



Koolituse sisu: 

Ülevaade kuidas parandada kahjustatud tekstiile, kas teha nähtamatu või nähtav parandamine,  

milline paranduse viis valida, milline materjal valida. 

 

Praktiline töö: 

1. Nõelumine  (kulunud koha nõelumine, lõhe nõelumine ja väikese augu nõelumine) 

2. Paikamine  (kattepaik ja täitepaik) 

3. Silmkoelise eseme parandamine 

4. Kaasa võetud katkise eseme parandamise nõustamine 

 

Koolituse käigus teeme läbi kõik ülalnimetatud töövõtted.  Kaasa võtta  soovi korral paar 

katkist tekstiileset mida soovite parandada, teeme töökava, kuidas teie esemeid saaks kõige 

tulemuslikumal viisil parandada (eseme parandamine jääb koduseks tööks). 

 

 

 


