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SEELIKUÕMBLEMISE 

ALUSED 
                                                    2015 

Õppematerjali sisu 

 1. osa – Eeltöö 

 2. osa – Varustus 

 3. osa – Õppe- ja kordamismaterjal õpilaste 
iseseisva töö jaoks  

 4. osa – Test – Erinevad õmblused ja nende 
kasutamine seeliku õmblemisel 

 5. osa – Õpilaste iseseisvatöö 
kordamismaterjalide näidis 

 6. osa – Lisainformatsioon edasise töö jaoks 
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1. osa 

Eeltöö 
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Lõhiku tegemine 

 >Kui kinnitus ja lõhik on taga, siis suund on vasakult paremale, kui 
aga ees, siis vastupidi. 

 >Lõhiku õmblusvarud vasakust detailist on 4-5 cm, paremast 2x 
rohkem (8-10 cm). 

 >Lõhiku õmblusvaru pikkus vastab valmis seeliku lõhiku pikkusele + 
1,5 cm. 

 >Mõlemad lõhiku õmblusvarud liimida vasakult poolt kinni, et 
palistada äär.  

 >Õmble pöördõmblusega tagumine keskõmblus ja lõhiku 
õmblusvarud. 

 >Õmble kinnitava lõhiku lõpp ja lõige kokku ning kinnita õmbluse 
mõlemad otsad. 
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>Lõhikut tugevdatakse tagumise keskmise õmbluse 

juurest kahe õmblusega, niidi otsad kinnitatud. 
>Tugevduse pikkus on võrdnelõhiku õmblusvarude 
laiusega.  
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Vöökoha õmblemine 

Vööga seelik 

 >Lõika vöö laius + 10cm 

 >Tee vöö tagumine külg liimiga kokku. 

 >Märgi vööle 1 cm jagu. 

 >Traagelda ja õmble vöö õmblusmasinaga vöö 
poolelt. 
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>Voldi vööpaela paremad küljed kokku ja õmble 

otsad. 
> Traagelda vöökoha alumine osa ja tee 
dekoratiivne õmblus. 
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Vöökoha õmblemine kattega 
 

 Lõika katte kuju vastavalt seelikule. 

  Valmiskatte laius on -3,0 – 4,0cm 

  Liimi kate sobiva liimiga.  

 Vajuta ääred lahku, et  

    õmblusvarud kokku õmmelda. 
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 Tee lõigatud õmblus, kui seeliku ülemisel osal ei ole 
mõeldud dekoratiivset õmblust. 

 See tugevdab ülekeeratud õmblust. 

 Kinnita katte sisemine äär vaba märkamatu käsitsi 

õmlusega. 

Nõelu palistus, et tekiks ülekeeratud õmblus alumise 
detaili juurde:  

          a)Ära kinnita ülekeeratud õmblust;  

          b)Kinnita ülekeeratud õmblus.  
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Alumise ääre õmblemine 
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Alumise ääre õmblemise 

meetodid 

 >Tee ääre lõige võrdseks. 

 >Kinnita alumise ääre lõige pöördõmblusega. 

 >Õmble alumine äär peidetud pööratud 
õmblusega või väljapööratud õmblusega. 
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2. osa. Masinad, mida 

õmblemisel kasutatakse 
  Salapistemasin 

 Äärestusmasin 
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 Tavaline õmblusmasin 

 Aurugeneraatoriga triikraud ja 

vaakumiga triikimislaud 
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3. Osa. Õppe- ja 

kordamismaterjal õpilaste 

iseseisva töö jaoks  
 Õmblemise alused  

 Varustus 

 Seeliku kirjeldus 

 Erinevad õmblused ja nende kasutamine seeliku õmblemisel 
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Õpilaste iseseisev töö 

(enesekontroll) 
 Ülesande eesmärk: 

 Analüüsida õmblusi ja nende kasutamisvõimalusi seeliku õmblemisel. 

   

 Ülesande käik 

 Juhendi järgi täita tabel. 

   

 Hindamiskriteeriumid 

 Ajanorm/iseseisvus – 6-8 kadeemilist tundi – 1 punkt; 

 Õigete vahendite valik – 1 punkt; 

 Õmbluse õige valik – 2,0 punkti; 

 Tehnoloogiliste skeemide õigsus – 2,0 punkti; 

 Õmbluste õiged näidised– 4,0 punkti. 

   

 Kokku – 10 punkti 
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The student's selt-control 

Application of seams in women` skirt  

 

 

 

Seeliku skeem Mudeli kirjeldus 

1) Seelik on kitseneva siluetiga  

2) Vööjoont on madaldatud 2,0 cm; 

3) Seljakeskjoone õmblusesse on töödeldud 

peitlukuga kinnis; 

4) Selja- ja esiosas  2 sissevõtet; 

5) Seljakeskjoone õmblusesse on töödeldud 

kaetud lõhik, mis annab liikumisvabaduse ja on 

ka kaunistav element;  

6) Vööjoon on töödeldud lõikekohase kandiga; 

7) Seelik võib töödeldud voodriga  

Nr. 

Toiming Varustus Õmbluse nimetus Õmbluse joonis Pildid 

1.  

2.  
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4. Osa. Test – Erinevad õmblused 

seelikutel 

 

 

Seeliku joonis Modelli kirjeldus 

Nr. 

Toiming 

 

Varustus Õmbluse nimetus Õmbluse 

tehnoloogiline 

skeem 

Pildid 

1.  

2.  
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5. Osa 

Õpilaste iseseisvatöö 

kordamismaterjalide näidis 
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Mudeli kirjeldus 

 
Seeliku skeem Modelli kirjeldus 

  

1) Seelik on kitseneva siluetiga  

2) Vööjoont on madaldatud 2,0 cm; 

3) Seljakeskjoone õmblusesse on töödeldud 

peitlukuga kinnis; 

4) Selja- ja esiosas  2 sissevõtet; 

5) Seljakeskjoone õmblusesse on töödeldud kaetud 

lõhik, mis annab liikumisvabaduse ja on ka kaunistav 

element;  

6) Vööjoon on töödeldud lõikekohase kandiga; 

7) Seelik võib olla töödeldud voodriga  
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No 

 

Tööde 

järjestus 

Varustus Õmbluse 

tüüp 

Skeem Õmbluse näidis 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Sissevõtte 

tegemine 

 

Universaalõmblus

masin 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2. Seeliku 

külje-

õmbluste 

töötlemine 

Universaalõmblusmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äärestusmasin 

Lihtühendus

-õmblus  

(õmblus-

varud lahku 

triigitud) 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

3. Voodri 

küljeõmblu

ste 

töötlemine 

Universaal-

õmblusmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äärestusmasin 

 

Lihtühendus-

õmblus  

(õmblusvarud 

ühele poole 

triigitud) 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

4. Selja-

keskõmbluse 

töötlemine 

Universaal-

õmblusmasin 

 

 

 

 

 

 

 

Äärestusmasin 

 

Lihtühendus-

õmblus  

(õmblusvarud 

lahku triigitud) 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

5.  Voodri selja-

keskõmbluse 

töötlemine 

Universaal-

õmblusmasin 

 

 

 

 

 

Äärestusmasin 

Lihtühendus-

õmblus  

(õmblusvarud 

lahku 

triigitud) 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

6. Kinnise 

töötlemine 

Universaal-

õmblusmasin 

Lihtühendus-

õmblus  

(õmblusvarud 

lahku 

triigitud) 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. Lõhiku 

töötlemine 

Universaal-

õmblusmasin 

 

Pöördõmblus; 

ühekordne 

palistus 

 

8. Vööjoone 

töötlemine 

Universaal-

õmblusmasin 

 

Kandiga 

pöördõmblus 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

9. 

 

Seeliku 

allääre 

töötlemine 

Äärestusmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salapistemasin 

Ühe-

kordne 

palistus 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

10. Voodri 

allääre 

töötlemine 

Universaal-

õmblusmasin 

 

 

Kahe-

kordne 

palistus 

11. Kuum-

niiske 

töötlemine 

Triikimissüsteem 
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6. Osa. Lisainformatsioon edasise 
töö jaoks 

Eestvaade 

 

 

 

 

Sissevõte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagantvaade 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Peidetud luku kinnitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Taga keskõmbluse lõhik 
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Õppematerjali tegid:  

Õmblemise õpetajad: 

 Jelgava Käsitöö Kutsekoolist 

 Klaipeda Õmblus- ja Teenindusärikoolist 

 Pärnumaa Kutsehariduskeskusest 

Materjal valmis Nordplus Adult’i projekti raames 
„Juuksurite ja õmblejate head õppematerjalid 
Jelgava, Klaipeda ja Pärnu kutsehariduskoolis“ 

35 


