
Käsitööklassi sisustamine 
 
Oma kooli käsitööklassi sisustamisel lähtusin põhimõttest, et klassis oleks palju ruumi, valgust ja 
mugav töötada. Kuna ruumi oli kasutamiseks palju, siis said viis tuba erineva kasutusala. 
Selleks et koolikotid ei segaks tunni ajal õpetaja liikumist, on eesruumi ehitatud riiulid koolikottide 
hoidmiseks. Võin kinnitada, et selline lahendus on väga mugav ja otstarbekas. 
 

 
Käsitööklassi eesruumi on ehitatud riiulid koolikottide hoidmiseks, et need ei segaks õpetaja 
liikumist tunni ajal. 
 
Kõige suurem klass, kus on 24 kohta, on sisustatud nii, et õpilastel oleks mugav istuda (pehmed 
toolid), samuti on seal korralikud lauad ja hea valgustus. Selles klassis toimuvad kudumise, 
heegeldamise ja tikkimise tunnid. Klass on varustatud televiisori, videomaki, CD-mängija ja 
raadioga, et vajadusel vaadata õppefilme või slaide. 
Eraldi sisustasime õmblusklassi. Klassis on lõigete võtmiseks ja riiete väljalõikamiseks suur laud 
pikkusega 6 meetrit. Õpilastele on 18 kohta õmblemiseks, iga õpilane saab istuda eraldi laua taga, 
mis on varustatud õmblusmasinaga. 
 

 
Õmblusmasinaid on võimalik kokku panna, et need ei segaks väljalõigete tegemist. 
 
 Õmblusmasina saab vastava tõstukiga lükata laua alla, aga kui vaja, siis tõsta laua kõrgusele ja 
õmmelda tõstuki peal. Siis jääb laud riiete ja muude õmblustarvete jaoks. Soovitan seda moodust 



kõigile, kes alles hakkavad oma klassi sisustama. 
Õmblusklassi kõrval on kangastelgede ruum, kus paiknevad ühed kangasteljed, kaks 
overlokõmblusmasinat ning triikimiseks kolm lauda ja kolm triikrauda. Siia ruumi kavandasin ka 
suured seinakapid, kus hoida riidejääke. Tuleb ju kangastelgedel kudumiseks lõigata nii riiet kui 
igasuguseid kangajääke. 
Täiesti omaette osa said köök ja söögituba. Köögis on kinni peetud põhimõttest, et õpilastel oleks 
palju ruumi ja käepärane tegutseda. 
 

  
Köök (vasakul) ja söögituba (paremal) on ehitatud käsitööklassist eraldi, et õpilastel oleks piisavalt 
ruumi ja käepärane tegutseda. 
 
Seal on kuus pliiti koos kappidega saarena köögi keskel. Kappidesse saab paigutada nõusid ja 
sahtlitesse toiduvalmistamiseks vajalikke töövahendeid: kulp, suur nuga, pannilabidas jms. Käte 
pesemiseks asuvad ukse kõrval fajansskraanikausid. Nõude pesemiseks on mõlemal pool pliitide 
vastas kraanikausid. Kasutada saab ka nõudepesumasinat, pesumasinat, külmutuskappi, 
mikrolaineahju ja muid köögis vajaminevaid masinaid. Õhu hoiab puhtana suur ventilatsiooniseade 
pliitide kohal. Väga vajalik on köögis hooldusvahendite ja muude koristamiseks vajaminevate 
töövahendite hoidmise kapp. See asub külmutuskapi lähedal nurgas. Köögi kõrval asub söögituba, 
kuhu saab katta lauad söömiseks. Seda ruumi saab ka köögist lükanduksega eraldada. Söögitoas 
asub kapp nõude hoidmiseks. 
Hoone projekteerimisel on arvestatud ka õpetajaga. Õpetajal on omaette väike tuba, kus asuvad 
töölaud ning arvuti, samuti duširuum ja WC. Ka õpilastel ei puudu oma sansõlmeplokk. Oma ruum 
on kasutada koristajal, kes saab sinna paigutada koristusvahendid.  
Võin öelda, et käsitööklassi projekteerimisel oli hea koostöö projekteerija ja õpetaja vahel. Kõikjal 
arvestati õpetaja soovidega. Loomulikult saab alati paremini, kuid mina olen oma võimaluste juures 
sellise lahendusega väga rahul. Jõudu ja jaksu teistelegi. Oma kogemusi olen alati nõus jagama. 


