Gesäll- och Mästarbrevskansliet
PROVBESTÄMMELSER
(Ändrade 1998-01-02 samt reviderade av STC 2002-03-11)
FÖR MÄSTARBREV I TAPETSERARYRKET
Bransch- och/eller yrkesorganisation (remissorgan): Sveriges Tapetseraremästares Centralförening (STC).
Provbestämmelser
Provet skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning kan fastställas att den sökande är väl insatt i
yrkets enskildheter. Provet skall granskas av två opartiska granskningsmän, med dokumenterade kunskaper inom
tapetseraryrket, utsedda av Sveriges Tapetseraremästares Centralförening (STC). Ansökningshandlingar, skisser
och/eller bilder (fotografier) och annat underlag skall godkännas av STC före provtidens början. Självständigt
utförda ritningar bedöms som en merit. Provet skall slutföras inom sex månader.
Tillämpningsföreskrifter:
Stoppa och klä en möbel bestående av sits, rygg och armstöd
•
•
•

Sitsen skall innehålla minst 16 resårer (4 st på djupet) där 7-ring eller däröver skall ingå
Armstöden skall vara vulstrade med avsydda kanter, alternativt resårer
Ryggen skall ha avsydda kanter med eller utan resårer

Ett arbetsprov med minst motsvarande svårighetsgrad som ovan beskrivna objekt men annat utförande kan
godkännas efter prövning. Material- och arbetsbeskrivning skall bifogas varje ansökan och vid granskning.
Granskning av gesällprov för tapetserare sker vid minst tre åtskilda tillfällen då väsentliga moment i arbetet
granskas (bl a resårsnörning, grundstoppning: -sits, -armstöd och -rygg, klädselutförande, tillskärning, eventuell
mönsterpassning).
Provet skall avbrytas om genomsnittspoängen understiger 4,0 vid något av granskningstillfällena.
Svårighetsgrad och poängbedömning
För godkänt gesällprov fordras svårighetsgrad minst 3,0 samt medelpoäng minst 3,0 i vart och ett av de
obligatoriska momenten.
För godkänt mästarprov fordras svårighetsgrad minst 4,0 samt betyg/slutpoäng minst 4,0. Ett gesällprov som
även godkännes enligt mästarprovsnormen får ligga till grund för senare mästarbrevsansökan.
För erhållande av medalj för gesällprov skall slutpoäng/betyg vara minst 4,5 för lilla silvermedaljen och
slutpoäng/betyg 5,0 för stora silvermedaljen. Svårighetsgraden bör vara i paritet med slutpoäng/betyg.
Avgift, ansökan m m
Om det föreligger att mentorsavtal mellan den sökande och STC, står STC för granskningskostnaden. Ersättning
för resor vid granskning betalar den sökande. Bidrag till mästarbrevsavgift från STC kan sökas av medlemmar.
Avgift för mästarbrev (5000 kr exkl moms år 2002) skall erläggas till Sveriges Hantverksråd. Provbestämmelser,
ansökningsblanketter och information erhålls från:
Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Sveriges Hantverksråd
Box 147
793 23 LEKSAND
Tel: 0247-369 50

