
    

 

VILJANDIMAA RAHVARÕIVAKOOL 

Täienduskoolituse õppekava     

 

Õppekavarühm Käsitöö 

 

Õppekava koostamise alus 

5.taseme tekstiilkäsitöölise (rahvarõivaste valmistaja) kutsestandardi kompetentsid: 

 kohustuslik kompetents B 2.1 Tööprotsessi korraldamine 
 spetsialiseerumisega seotud kompetents B 2.11 Rahvarõivaste valmistamine 
 kutset läbiv kompetents B 2.14. 

Eesmärk 

Rahvarõiva kui pärandi väärtustamine. Viljandimaa traditsioonilise rahvarõivakostüümi 

valmistamine oma ala tuntud asjatundjate käe all.  

 

Õpiväljundid    

Kursuse läbinu 

 paneb muuseumi- ning kirjandusallikate põhjal kokku valmistatava 

rahvarõivakomplekti, arvestab seejuures rahvarõivaste geograafilist, ajastulist ja 

sotsiaalset eripära, 

 valib sobivad materjalid, töövahendid ja lõiked pidades silmas originaalilähedust ja 

komplekti terviklikkust,  

 kasutab rahvarõivaste valmistamisel pärandtehnoloogilisi töövõtteid  

 koostab vajalikud tööjoonised ja -skeemid, 

 valmistab põhikomplekti kuuluvad rahvarõivaesemed ja teab nende kandmise 

traditsiooni, 

 koostab valmistatud komplekti kohta kirjaliku kokkuvõtte. 



 
Sihtgrupp   
Rahvarõivaste valmistamisest huvitatud inimesed, rahvakultuuriühenduste juhid ja liikmed, 

õpetajad, käsitööringide juhendajad. 

 
Õppe maht 
400 akadeemilist tundi, s.h. loengud 45 tundi, praktiline rühmatöö ja individuaalne 

juhendamine 355 tundi, lisaks iseseisev töö 200 tundi 

  
Õppemeetodid  
Loengud, seminarid, vestlus, praktiline töö erinevate tehnikate ja võtete õppimisel 

individuaaltunnid, iseseisev töö. 

 
Sisu 

ÜLDISED LOENGUD JA TEEMAD (45 tundi) 

Sissejuhatus ja tutvustus (2 tundi)  

Eesti rahvarõivaste paikkondlikud eripärad (3 tundi)  

Viljandimaa rahvarõivaste kihelkondlikud eripärad (6 tundi)  

Viljandimaa rahvarõivaste juurde kuuluvad ehted (2 tundi)  

Värvid rahvarõivastuses (2 tundi)  

Materjalide ja töövahendite tutvustamine (1 tund)  

Rõivaste komplekteerimine (6 tundi)  

Töö muuseumis, esemete uurimine (14 tundi)  

Kirjaliku töö koostamine ja tegevuste dokumenteerimine (9 tundi)  

 

PRAKTILINE RÜHMATÖÖ ja INDIVIDUAALNE JUHENDAMINE (355 tundi) 

Lõngade värvimine (20 tundi) 

Lõigete kohandamine, juurdelõikus ja õmblemine (138 tundi)  

- särgid, seelikud, põlled 

- üleriided  

- meeste püksid  

Tikkimine (40 tundi)  

Vööde ja paelte valmistamine (28 tundi)  

- kirivöö, lapiline vöö, kõlavöö, võrkvöö, säärepaelad jm paelad  

Silmuskudumine (24 tundi)  

- sukad, kindad  

Peakatete valmistamine (10 tundi) 

- tanu, kaapkübar 

Jalanõude valmistamine (12 tundi)  

- pastlad  

Kangakudumine (60 tundi)  



Narmaste valmistamine (6 tundi)  

Helmeste valmistamine (2 tundi)  

Vaseliste valmistamine (8 tundi)  

Lõputööde vormistamine, komplekti ja lisandite viimistlemine (4 tundi)  

Lõputöö ja rahvarõivakomplekti esitlus, pildistamine (3 tundi) kõik õpetajad 

 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Vilma majas, kus on sobivad klassid vajalike 

töövahenditega  ja auditooriumid õppe läbiviimiseks. Osaliselt toimub õppetöö Moodles 

BigBlueButton keskkonnas ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse Leola t koolitusmajas, kus on 

õppeklass ja raamatukoguruum õppetöö läbiviimiseks. 

 

Lõpetamise tingimused 

Koolitus loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja lõputöö esitlust, milleks on oma 

valmistatud rahvarõivakostüüm koos lisanditega ja kirjalik muuseumimaterjalidel ja isiklikul 

praktilisel kogemusel põhinev lõputöö.  

 
Hindamiskriteeriumid rahvarõivakostüüm on valmistatud Eesti Rahva Muuseumi poolt 
komplekteeritud esemete järgi ja sobib kostüümi kandjale. 
 

Lõpetamisel antav dokument 

Koolituse lõpetamise tingimused täitnud õppija saab Tartu Ülikooli tunnistuse. Õppekava 

osaliselt täitnud õppija saab tõendi, kuhu märgitakse läbitud tunnid ja teemad. 

 

Koolitajate kvalifikatsioon 

Vastavalt teemale ajaloolase või etnoloogi, pärandtehnoloogi, rõivakonstruktori, 

käsitöömeistri või käsitööõpetaja kvalifikatsioon, praktiline töökogemus õpetatavas 

valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus.  

 

Tundide maht teemade lõikes võib muutuda vastavalt valmistatavate komplektide 

eripäradele. 


