
 

 

TEHNOLOOGIA 
 

 Tartu Mart Reiniku Kool 

 
Loovtöö liik: omaloominguline töö 
Teema: Kirivöö kudumine 
 
Loovtöö eesmärgid: 

 Valmistada laulupeole minekuks sobiv rahvuslik ese. 

 Uurida rahvarõivaste ja nende kandmise ajalugu ja traditsioone. 

 Lõimida erinevaid õppeaineid: eesti keel, ajalugu, käsitöö, muusika. 

 

Töö etapid ja sisu 
 

Ettevalmistav töö 
Erinevatest allikatest (internet, ajakirjad, raamatud) info kogumine järgnevate teemade 

kohta: 

 kirivöö ajalugu, 

 kirivöö ülesanded, 

 kirivöö kandmine, 

 rahvarõivaste tagasitulek. 

 

Töö käik  

Töövahendid ja materjalid 

Kirivööd on võimalik kududa erinevate vahenditega. Nimetatud vöö kooti tihvaga (võimalik 

kududa pulga ja niitega, vöötelgedega ja ka kangastelgedel). Kudumiseks on veel vaja 

vöömõõka (õpilasel kodus olemas), millega tekkinud vahelik „kinni lüüa“. Lõimelõngadeks 

kasutatakse linaseid ja villaseid lõngu. Villastest lõngadest moodustub muster, linased 

jäävad põhjaks. Kõige parem on kasutada maavillaseid lõngu, aga tänapäeval kasutatakse 

ka palju poelõngu. Lisaks osteti vöölukk, et vöö paremini paigal püsiks. 

 

Töö kirjeldus 

Tartu-Maarja kihelkonna vöö muster valiti Piia Ranna raamatust „Eesti kirivööd“. Lõngad 

said 250 cm pikkused, sest nii pikk vahemaa oli kodus kahe toa ukse vahel. Vööd kooti 

enamasti kodus, kus sai see kinnitatud ühe toa uksenupu külge. Mõned korrad kooti ka 

käsitööklassis. Algul võttis kudumine ja mustri lugemine aega, kuid töö käigus jäi muster 

pähe ja kudumine edenes jõudsamini. 



Loovtöö kirjaliku osa vormistamine 
 
Kirjaliku osa vormistamiseks võeti aluseks kooli kodulehel olev loovtööde vormistamise 

juhend ning koostati kirjaliku osa punktid (sissejuhatus; kirivöö ajalugu, ülesanded, 

kandmine, rahvarõivaste tagasitulek; tööks vajalikud materjalid ja vahendid; vöö 

kudumine; kokkuvõte; kasutatud kirjandus ning lisad, milleks olid pildid töö erinevatest 

etappidest ja valmis töö). 

 

Loovtöö kaitsmine  

Loovtöö kaitsmisel kasutati programmi PowerPoint, kus esitati töö eesmärgid, kasutatud 

töövahendid ja materjalid, töö käik ning kokkuvõte. Valminud vööd esitleti ka komisjonile.  

 
Kokkuvõte 
 
Loovtöö kirjalik osa esitati korrektselt vormistatuna kümnel leheküljel. Loovtöö teema valik 

oli põhjendatud: praktilise tööna valminud vööd kasutab õpilane nii stiliseeritud 

rahvarõivaste kui ka Tartu-Maarja kihelkonna rahvarõivaste juures. Töö valmis õigeaegselt 

ja tunnistati väga hea hinde vääriliseks. 

 

 

 

 


