Põllumajandusloomade nahkade parkimine
Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm
loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames.
Koolitus on osalejatele tasuta. Õppetöö toimub TÜ Viljandi kultuuriakadeemia Vilma Maja
Turu 7, Viljandi.
Koolitusel osalemiseks eelregistreerimine (nimi, ettevõtte registrinumber, isikukood, telefon).
Registreerimine toimub kuni 19 märts! koolitus@olustvere.edu.ee või kooli kodulehel PIP
loomakasvatusprogrammi alt. Info ja öömaja soovijatel tel. 513 6242
Viis päeva enne kursuse algust saadab õppejõud osalejatele e-posti teel juhendi, mille põhjal
toimub kodus rukkijahu hapatise valmistamine ja selle jälgimine kursuse alguseni, lisaks
õppetöös osalemiseks vajalik töövahendite ja - rõivaste loetelu.
Igale osalejale on vajalik vähemalt üks toorlambanahk ( võimalusel kaks), vajadusel tellida
vähemalt üks kuu ennem koolituse algust M. Uus tel. 55 640 240 Soovi korral võib töödelda
kitse ja tallenahka vajalik eelnev kokkulepe.
Kursuse ajakava
1. päev esmaspäev 09.aprill
10.00 – 10.15 Kogunemine, registreerimine. Kursuse tegevuse tutvustus.
10.15 – 11.45 Praktiline õpe; I jänesenaha puhastamine ja maarjaparki panemine.
Lambanaha lihapoole puhastamine ja pesemine.
11.45 – 12.15 Paus
12.15 – 14.30 Praktiline õpe jätkub.
Lõuna
15.30 – 16.15 Loeng ajaloolisest nahatöötlemisest, nahatöötlemise põhiprotsessid ja
mõisted.
16.15 – 17.45 Praktiline õpe; lambanaha leotamine; I jänesenaha parkimisest välja võtmine
ja tahendamine. Parksegu valmistamine. Lambanaha maarjaparki panemine.
17.45 – 18.15 Paus
18.15 – 19.45 Praktiline õpe jätkub
19.45 – 20.45 Päeva kokkuvõtted, arutelud.
2 päev Teisipäev 10.aprill
9.00 – 10.30 Praktiline õpe, parkimissegu segamine; I jänesenaha rasvatamine; II lambanaha
ja II jänesenaha puhastamine ja pesemine.
10.30 – 11.00 Paus
11.00 – 12.30 Loeng kodusest nahatöötlemise võimalustest, töövahendid ja materjalid.
Lõuna
13.30 – 15.00 Praktiline õpe; parkimissegude segamine, magude puhastamine; II lambanaha
leotamine; II jänesenaha hapatisse panemine; parkimissegude segamine; I jänesenaha
kuivatamine.
15.00 – 15.30 Paus
15.30 – 17.00 Praktiline õpe jätkub
17.00 – 18.00 Päeva kokkuvõtted, arutelud.

3 päev Kolmapäev 11.aprill
9.00 – 10.30 Praktiline õpe, lambanaha pargist välja võtmine ja tahenema riputamine,
magude parki panemine, II jänesenaha hapatist välja võtmine; II lambanaha hapatisse
panemine, nahkade tahenemine.
10.30 – 11.00 Paus
11.00 – 12.30 Praktiline õpe jätkub
Lõuna
13.30 – 15.00 Loeng naha ehitusest, omadustest, töötlemisprotsessi mõjutamise võimalusi
keemiliselt ja mehaaniliselt.
15.00 – 15.45 Praktiline õpe; lambanaha rasvatamissegu valmistamine ja naha rasvatamine;
nahkade tahenemine; nahkade venitamine.
15.45 – 16.00 Paus
16.00 – 16.45 Praktiline õpe jätkub
16.45 – 17.45 Päeva kokkuvõtted, arutelud.
4 päev Neljapäev 11.aprill
9.00 – 11.15 Praktiline õpe; Praktiline õpe; magude rasvatamine ja täitmine; nahkade
venitamine, lambasoolte töötlemine.
11.15 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Praktiline õpe jätkub
Lõuna
14.15 – 15.00 Praktiline õpe jätkub
15.00 – 15.45 Loeng, eesti traditsioonilised töötlemismeetodid ja mitmed naha töötlemismeetodid maailmas.
15.45 – 16.15 Paus
16.15 – 17.00 Praktiline õpe jätkub.
17.00 – 18.00 Päeva kokkuvõtted, arutelud.
5 päev reede 13.aprill
9.00 – 10.30 Praktiline õpe, nahkade venitamine, I jänesenaha lihvimine ja viimistlus, II
lambanaha/ jänesenaha hapatise segamine, näidislambanaha lihvimine ja viimistlus,
lambanaha venitamine.
10.30 – 11.00 Paus
11.00 – 12.30 Praktiline õpe jätkub
Lõuna
13.30 – 15.00 Praktiline õpe jätkub
15.00 – 16.00 Kokkuvõtted, lõpetamine.
Lektor - Made Uus, traditsioonilise nahatöötlemise erialamooduli lektor. Tartu Ülikool Viljandi
Kultuuriakadeemia. Info õppetöö koha Made Uus tel 55 640 240 made.uus@gmail.com

