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TEKO KÜÜNETEHNIK 2022 

Võistluste toimumisaeg: 27.01.2022 

Võistluse korraldaja: Tallinna Teeninduskool. 

Võistlustele registreerimise tähtaeg: 03.01.2021 

Võistlusest võivad osa võtta Tallinna Teeninduskooli KT21-KES1 ja KT21-KES2 

õpperühma õpilased. Osaleda võivad ka ST20-KES õpperühma õpilased.  

 kuuluvad valdkonna spetsialistid väljastpoolt kooli. 

Võistlus  koosneb  kahest  osast. Õpilased  pannakse  proovile  geellakkimises,  millele 
 Oma  oskusi  ja  teadmisi näidatakse  esmalt  

geellaki kandmises küüntele. Teises osas tuleb näidata fantaasiat küünte disainis. 
Võistluse kõik osad toimuvad Tallinna Teeninduskooli klassis A017.  Võistlejad alustavad 
geellakkimisega ühel ajal.  Võistluse  erinevad  osad  lähevad  sujuvalt järgmisteks  üle.  
Igal  osalejal  peab  olema modell. Võistlustöö sooritamiseks on aega 2,5 tundi. 

Võistlusülesanne nr 1 / GEELLAKI KANDMINE KÜÜNTELE  

Võistlusülesanded 

Protseduuriga alustamine Võistleja peab teostama antiseptika enda ja modelli 
kätele, leidma endale ja modellile ergonoomilise asendi. 

Küüne vaba servale kuju 
andmine 

Viilimistehnika  on  korrektne.  Kasutatakse  naturaalse  
küüne viilimiseks  sobiva  karedusega  küüneviili.  Küünte  
vaba  serva pikkus ei tohi ületada küüneplaadi pikkust ja 
peab olema kõikidel sõrmedel ühepikkune. Küüneotsa 
kuju peab olema kõikidel sõrmedel ühesugune. 

Küüne vaba ääre 
puhastamine 

Küüneplaadi vaba serva alune peab olema puhas. Ei tohi 
olla viilimisjääke, küünetolmu. 

Küüneplaadi ettevalmistus Küüneplaat  valmistatakse  geellaki  pealekandmiseks  
ette  matistatakse sobiva karedusega abrasiivpoleeriga. 
Vajadusel lükatakse tagasi küünenahad, kahjustamata 
küünt ja küünenahka. Küüneplaadil  ei  tohi  olla  enne  
geellaki  peale  kandmist küünenaha jääke. 

Geellakkimine Alusgeel on küüntele kantud kõikidel küüntel ühtlaselt ja 
kerge modelleeringuga. Värvigeeli kihid on ühtlase 
katvusega. Geellaki ja küünevalli vahe peab olema kõikidel 
küüntelühtlane. 
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Üldmulje Tehtud  geellakkimise  professionaalsus,  puhtus  ja  töö  
täpsus. Käte ja küünte üldmulje. 

Aeg 60 min 
 

 

Võistlusülesanded 

Nail Art Lakitud küüntele teostatakse vabalt valitud disain, disainis 
võib kasutada küünefooliumeid, kivikesi, kleepse, jne. 
Disainis . 

Üldmulje Töölaua puhtus. Käed on hooldatud (kreemitatud), 
geellakk ühtlaselt kantud, küünte disain  väljendab 
loovust ja on esteetilise väljanägemisega ja teemakohane. 
Tehtud töö tulemuse elegantsus. 

Aeg 90 min 
 

Autasustatakse kolme   parimatdiplomi  ja   
eripreemiaid.  Võistlustel  häid  tulemusi  näidanud  õpilastel  on  võimalik  esindada  kooli 
vabariiklikel võistlustel. 


