
 

 

Masinkudumise õppekava 
 

MTÜ Päikesekudumid 

 

 

ÕPPEPROTSESSI LÜHIKIRJELDUS, SH ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID JA - MATERJALID 

ÕPPEPROTSESS Teooria, praktiline töö, juhendamine, iseseisev  kodune töö 

ÕPPE SISU  Tootearendus 

 Kootud eseme modelleerimine, kavandamine 

 Kudumisvõtete ja tehnoloogia sidumine üheks tervikuks 

 Materjali kulu arvutamine vastavalt tootele/ lõikele ning lõnga tüübile 

 Kudumisvõtete edasiarendus ja omavaheline kombineerimine, 
sobitamine 

 Valmis kootud detailide ühendamine käsitsi või õmblusmasinal 

 Viimistlemine 

ÕPPEKAVA NIMETUS Masinkudumise individuaalne täiendkoolitus 

 SIHTRÜHM Kudumishuvilised, väike-ettevõtjad, käsitöölised.  
Masinkudumist oskavad isikud, kes soovivad end täiendada 
masinkudumises. 

 VALDKOND Tarbekunst ja oskuskäsitöö 

 ÜLDVALDKOND Haridus, kultuur 

ÕPPEVORM Päevane õpe 

ÕPPEKEEL Eesti keel, Vene keel 

EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID Täiendkoolituse eesmärgiks on siduda eelnevalt õpitud 
kudumisvõtted ja tehnoloogia ühtseks tervikuks, mille tulemusena 
valmib müügikõlbulik, valmistoode. 
Täiendkoolituse tulemusena on õppija omandanud oskused 
tootearendusele ja teostamisele vastavalt õppija vajadusele ning 
valmib lõpuni viimistletud ja müügikõlbulik toode. 

ÕPINGUTE ALUSTAMISE 
TINGIMUSED 

Omandatud masinkudumise oskus kahel kudumisplaadil, esitades 
selleks tõendav dokument/tunnistus või vähemalt kolm eset, seni 
valminud töödest, millistes on kasutatud ühte ja kahte 
kudumisplaati. 

ÕPPE KOGUMAHT 20  akadeemilist tundi 

ÕPPEKESKKONNA 
KIRJELDUS 

Hästi valgustatud, töölaudade- ja töövahenditega  õpperuum. 
Õppijate arv ühel koolitusel on 1-3 inimest.  

ÕPPEVAHENDITE LOEND  Lektori poolt:  
Õppematerjal.  Kudumiseks vajalikud õppevahendid, v.a. lõngad.  
Õppetehnika. Õppevahendite ja õppematerjalide hind on 
arvestatud õppemaksu sisse.  
Kui õppijal ei ole võimalik sobivat lõnga koolitusele kaasa võtta, 
tuleb lektoriga eelnevalt kokku leppida ja saab vajaliku lõnga MTÜ 
Päikesekudumid õppeklassist osta. 
 Õppijal tuleb kaasa võtta:  
Kirjutusvahend ja oma lõng, millise kohta saab õppija koolitusele 
registreerimisel lektori poolt juhised. 



 

 

 Seoses koduse tööga tekkinud küsimuste lahendamine vastavalt 
õppekavale 

ÕPPEMEETODID   Enamasti toimub õppetöö kududes. Auditoorne õpe – kuulamine, märkmete 
tegemine, harjutuste tegemine.  Praktiline kudumine, iseseisev töö klassis ja 
iseseisev kodune töö.  

ÕPPEMATERJALID Lektor Õ.Linkolm poolt koostatud õppematerjalid, mis  sisaldavad kokku 
lepitud toote arendamiseks vajalikke juhiseid. Tööproovid. Valmisesemed. 
Näidiskudumid. Mustrikaardid vastavalt koekirjadele, fotomaterjal 
valmistoodetest. 

 

 

 

 

 

 

Õnne Linkolm 

MTÜ Päikesekudumid juhatuse liige 

 

 

HINDAMINE, ÕPPE 
LÕPETAMISE TINGIMUSED 

Hinnangu andmine toimub koolituse käigus, analüüsi teel. Õppijale ja 
tema töödele antakse tagasisidet koolituse jooksul, kujundava 
hindamise teel. 
Õppekava on täies mahus täidetud, kui õppija on sooritanud 
õppekavas ettenähtud töövõtted ja praktilise töö. 

VÄLJASTATAV DOKUMENT Tõend, kui õppija võttis õppetööst osa 100%  

KOOLITAJA Lektor Õnne Linkolm  
Kvalifikatsioon: Masinkudumise tunnistus. Täiendkoolituse tunnistus. 
Masinkudumise õpetamise kogemus alates aastast 2013. 
Masinkudumise praktika alates aastast 2010. 

ÕPPEKAVA ÜLESEHITUSE 
LÜHIKIRJELDUS 

Õppekava rakendatakse kolmes osas:  
I: toote arendus, disainimine, materjali koguste arvutamine, 
kudumisvõtete ja tehnoloogiate sidumine, proovitöö kudumine 
II: õppija peab saadud teadmiste ja arvutuste põhjal kuduma koduse 
tööna valmis, enne järgmist koolituspäeva, toote detailid 
III: detailide ühendamine ja viimistlemine müügikõlbulikuks tooteks, 
tekkinud küsimuste lahendamine vastavalt õppekavale  


