
 

 

 TEHNOLOOGIA 

 Tartu Kesklinna Kool 

 
Loovtöö liik: omaloominguline töö 
Teema: Garderoobitähised  
 
Loovtöö eesmärgid 
Loovtöö eesmärgiks oli valmistada garderoobitähised tikkimismasinal. Peamiseks 
ülesandeks oli arvutis valmistada ette 4D Embroidery System tikkimisprogrammiga kõigi  
2.–9. a, b ja c klasside tähised, seejärel osad välja tikkida ning kokku õmmelda. Kokku tuli 
arvutis valmistada mustrid 24 tähise jaoks.  
Loovtöö teema valiku põhjus on seotud päevaprobleemiga: praeguseid paberist 
garderoobitähiseid on alati soditud, rikutud ja neid oli kole vaadata, ka jätsid need ajutise 
mulje. Lisaks eeltoodule tundus loovtöö põnev, oli ka soov jätta mälestus oma koolile. 
Eesmärgiks oli saada ka uusi kogemusi käsitöö valdkonnas ja põhjalikumalt tutvuda 
tikkimismasinaga.  
 
Töö etapid ja sisu 
1. Töö planeerimine ja mõõtude arvutamine 
Loovtööks valiti garderoobitähiste tikkimine tikkimismasinal. Pärast loovtöö valimist hakati 
koos juhendajaga nõu pidama – mida selleks üldse teha tuleb.  
Esimeseks ülesandeks oli garderoobitähiste suuruse määratlemine. Sellele järgnes mõõtude 
arvutamine, mis tähendas kõigepealt seina mõõtmist, et saada teada, millistes mõõtmetes 
võiksid garderoobitähised olla. Mõõdeti ära pikkus ja laius, mis sai aluseks mõõtudele ja 
kujundamisele arvutis.  
 
2. Arvutis tikandite valmistamine 
Suurimaks ja ka ajamahukamaks ülesandeks kujunes garderoobitähiste ettevalmistus 
arvutis, kuna sellele tugines loovtöö tervikuna. Valmistada tuli eraldi lehtedel kõigi – 
 2.–9. a, b, c – klasside garderoobitähised, mis salvestati eraldi kausta. Valiti välja ka 
kujundus ja värv, selleks sai kollane. 
Autorite sooviks oli teha tähised, mis sobiksid kooli stiiliga. Seda arvestatigi – kõik 
garderoobitähised said ühesuguse kujunduse. Järgmisena valiti äärised, mis pidid sobima ka 
kujundusega – selle värviks sai roheline. Ka äärised salvestati kausta, kust seejärel oli 
võimalik need panna mälupulgale ja sealt juba edasi tikkimismasinasse.  
Ühe tähise tegemiseks arvutis kulus umbes 30 minutit. Kuna tehti 24 tähist, siis ajakulu oli 
väga suur. 



 
 

3. Masinal tikkimine  
Järgmiseks töö etapiks oli tikkimine tikkimismasinal. Esmalt valiti välja sobivad niidid – 
heleroheline ja kollane. Heleroheline äärise jaoks ja kollane klassinumbrile. Seejärel asetati 
riie tikkimismasina alla ning õmblusmasinasse mälupulk. Ekraanilt oli võimalik valida, millist 
faili sooviti ja millisele kohale riidel see asetub. Kui see oli valmis, näitas masin, milline niit 
esimesena valitakse: kas roheline või kollane. Valitud värvi niit pandi nõela sisse, misjärel 
masin tööle. Kui masin näitas, vahetati niiti. Töö oli mahukas ja ühe tikandi jaoks läks aega 
umbes 30 minutit.  

 
 

4. Õmblemine 
Peale tikkimist tuli tähised kokku õmmelda. Koos õmblusvarudega lõigati välja 
garderoobitähistused ja samast riidest teine sama suur tükk riiet. Seejärel asetati need 
paremate pooltega vastamisi ning õmmeldi kokku, hiljem viimistleti.  
 



 
 

5. Garderoobitähiste paigaldamine 

Kõige lõpuks paigaldati tähised garderoobi.  

 
 

6. Loovtöö raporti vormistamine 
Kirjaliku osa vormistamiseks võeti aluseks kooli kodulehel olev loovtööde vormistamise 
juhend ning õpetaja juhendamisel koostati kirjaliku osa (sissejuhatus, töökäik, kokkuvõte 
ning lisad, milleks olid joonised).  
 
7. Loovtöö esitluse koostamine 
Programmiga PowerPoint tehti loovtöö esitlus, millega anti kuulajatele teada loovtöö 
eesmärgid, tutvustati tööks valitud tehnikaid, kirjeldati töökäiku ja -etappe, anti ülevaade 
töö tulemustest ning tehti järeldused. 
 
8. Loovtöö esitlus 
Tööd esitleti viieliikmelisele komisjonile. Töö autorid selgitasid töö protsessi, kitsaskohti ja 
õnnestumisi. Esitluse lõpus vastati komisjoni poolt esitatud küsimustele.  



Esilekerkinud küsimused ja probleemid, kordaminekud 
Loovtöö läks kokkuvõttes hästi, ülesandega saadi hakkama. Valmisid ilusad 
garderoobitähised, mis sobisid kooli stiiliga. Probleemiks võib nimetada aega, mida kulus 
tunduvalt rohkem, kui esialgselt kavandati.  
Meeldis see, et koos sai teha midagi toredat ja ilusat koolile. Loovtöö ei olnud üldse nii igav, 
kui alguses võis arvata. Pigem oli see lõbus, oldi uhked enda üle, et saadi ülesandega 
hakkama.  
 

 


