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SVERIGES HANTVERKSRÅD
Gesäll- och Mästarbrevskansliet
PROVBESTÄMMELSER
Reviderade och godkända av STC 2005-11-11 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2006-01-01

FÖR

MÄSTARBREV

YRKE: GARDINDEKORATÖRSYRKET
Bransch- och/eller yrkesorganisation (remissorgan): Sveriges Tapetserarmästares
Centralförening, STC
GENERELLA KRAV FÖR MÄSTARBREV

• Den som ansöker om mästarbrev ska uppfylla de krav som finns angivna i lag och
förordning om mästarbrev för hantverkare (SFS1995:1255; SFS1995: 1256/1995 12
13 (informationen bifogas till den sökande) samt uppfyller de specifika krav som
branschen angett i gällande provbestämmelserna för yrket.

PROVBESTÄMMELSER
•

Provet skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning kan fastställas att den
sökande är väl insatt i yrkets enskildheter.

•

Ansökningshandlingar, skisser och/eller bilder (fotografier) och annat underlag skall
inlämnas och godkännas av STC före provtidens början. Självständigt utförda ritningar
bedöms som merit. Provet skall slutföras inom 6 månader.

Det praktiska provet
I det praktiska provet skall följande moment ingå:
Gardinuppsättning:
2 lufter varav 1 utförs i zätafönster eller burspråk. En luft skall vara med
lambrequin och en med bågar med minst 2 st. sidköer.
Hissplissé i en av lufterna.
Minst 2 st. 1½ våder, mellanfodrade och fodrade. Mönstrat prydnadstyg,
mönsterpassas. Snörmakeri, sydda veck. Minst 2 st. svängda omtag.
forts. sid. 2 >

Provbestämmelser: Gardindekoratörsyrket forts.
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Montering sker på brädor med erforderliga hiss- och draganordningar.
Brädor kläds.
OBS! Högre svårighetsgrad vid val av prydnadstyg som t ex sammet, sidentaft
eller sidenbrokad Egen tillverkad dekorationskeder. Spets eller frans på
hissplissé.
1 st. fiskbenskappa, fodrad, monterad på bräde. Längder behövs ej.
1 luft valvformad sneddragsgardin, fodrad.
1½ våder flera:

Mellanfodras och fodras. Snörmakeri handsys. Sydda
dubbla veck upptill. Ej synlig söm nertill.

Omtag flera:

Mellanfodras och fodras. Snörmakeri handsys.

Hissplissé:

Max 30 cm mellan uppdrag. Styrlinor i sidor. Blytyngder
nertill.

Lambrequin:

Längd och höjd anpassas till fönster. Fasionerad nertill
med handsytt snörmakeri. Ej påpressbart mellanlägg.
Foder baksida handsys. Läpp upptill, handsys.

Bågar flera,
köer flera:

Anpassas till fönster. Mellanfodras och fodras,
maskinsys. Tillklippning ej på skrådden. Sidspetsar
dubbelsys.

Kalkyl samt beräkning av tygåtgång skall ingå.
OBS! Ett arbetsprov med minst motsvarande svårighetsgrad som ovan
beskrivna objekt och annat utförande kan godkännas efter prövning.

GRANSKNING / BEDÖMNING
Granskning av mästarprov för gardindekoratör sker vid minst tre åtskilda tillfällen då
väsentliga moment i arbetet granskas (bl a mallar, tillskärning, mönsterpassning, sömnad,
montering, upphängningsanordningar).
Provet skall granskas av minst två opartiska granskningsmän, med dokumenterade kunskaper
inom gardindekoratörsyrket, utsedda av Sveriges Tapetserarmästares Centralförening (STC).

forts sid. 3 >

Provbestämmelser: Gardindekoratörsyrket forts.
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Mästarprovet granskas med avseende på:
Det utförda provet skall bedömas utifrån bl a:
– provets art
- materialval
- sömnad
- tillskärning och i förekommande fall mönsterpassning samt
- helhetsintryck och noggrannhet.
Material och arbetsbeskrivning skall bifogas varje arbete då det lämnas till granskning.
Vid bedömning av mästarprov används betygsnivåerna GODKÄND eller INTE GODKÄND
(OBS! Se också poängberäkningen för GESÄLLPROV).

Ansökan
Ansökan om mästarbrev görs på särskilda blanketter som skickas till Sveriges
Hantverksråd, Gesäll- och Mästarbrevskansliet.

Avgift
Avgift för mästarbrev (2003 01 01) är 5000: - + moms (6250:-). Halva avgiften,
3 125:-, betalas som anmälningsavgift i samband med att ansökan inlämnas till
Gesäll- och Mästarbrevskansliet. Resterande del, 3 125:-, betalas som slutavgift
då ansökan är godkänd.

forts sid. 4 >

Provbestämmelser: Gardindekoratörsyrket forts.
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Kostnader
Uppgifter om aktuella kostnader för granskningen kan fås på STC:s kansli eller
på STC:s hemsida www.tapetserarmastare.se.

För närmare information, provbestämmelser, ansökningsblanketter m m kontakta:

Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Sveriges Hantverksråd
Box 147,
793 23 LEKSAND
Tfn 0247 - 150 40
Fax 0247 –15170
och

STC
www.tapetserarmastare.se

