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PROVBESTÄMMELSER
Reviderade och godkända av dåvarande STC 2005-11-11 (numer STM) och fastställda av Sveriges Hantverksråd
2006-01-01

FÖR

GESÄLLBREV

YRKE: GARDINMAKARYRKET
Bransch- och/eller yrkesorganisation (remissorgan): SVERIGES
TAPETSERARMÄSTARE (STM)

Utbildningskrav
För att erhålla gesällbrev fordras:
• Dokumenterad Gardindekoratörsutbildning eller annan utbildning / yrkespraktik,
motsvarande 4500 utbildningstimmar inom angivet yrke.

UTBILDNINGSVÄGAR
A

Gymnasial utbildning i gardindekoratörsyrket (t ex inom Hantverksprogrammet)
kompletterad med påbyggnadsutbildning, högskola, yrkespraktik i företag
alternativt egen verkstad under överinseende av en mentor, samtliga godkända
av STM, sammanlagt minst 4500 timmar.

B

Traditionell - eller annan form av lärlingsutbildning, godkänd av STM,
sammanlagt minst 4500 timmar.

C

Annan likvärdig (t ex internationell) utbildning och/eller yrkes-praktik som
prövas/valideras av branschen i varje enskilt fall (sammanlagt minst 4500
timmar).

PROVBESTÄMMELSER
Följande generella regler skall beaktas:
• Ansökningshandlingar, skisser och/eller bilder (fotografier), sömnadsbeskrivning, och
annat underlag skall inlämnas till och godkännas av STM före provtidens början.
Självständigt utförda ritningar bedöms som en merit. Provet skall slutföras inom 6
månader.
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Provet skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning kan fastställas att den
sökande är väl insatt i yrkets enskildheter och har uppnått de krav för att erhålla av
gesällbrev som är angivna i provbestämmelserna fastställda av Sveriges Hantverksråd.

Det praktiska provet – 3 alternativa svårighetsgrader:
Gesällprov – Svårighetsgrad I som ger max 3.0 poäng (godkänd)
Gardinuppsättning: 2st lufter var för sig. 1 luft i mönstrat prydnadstyg,
mönsterpassas. 1 luft med undergardin. 1 luft med
lambrequin. 1 luft med minst 2st bågar och 2 sidköer.
2st svängda omtag. Montering och uppsättning sker på
gardinbräda.
2 st. 1½ våder:

Fodras. Sydda veck upptill. Ej synlig söm nertill.

2 st. svängda omtag: Maskinsys med mellanlägg. Snörmakeri.
2 st. 1½ våder stores: Maskinsydda veck upptill. Ej overlockad skarv. Minst 3
dekorveck ovan nederfåll varav 1:a döljer söm, blyband.
1 st. lambrequin:

2 st. bågar,
2 st. sidköer:

Minsta bredd 170 cm. Fasionerad nertill med snörmakeri,
ej påpressbart mellanlägg, Foder baksida handsys. Läpp
upptill (kan maskinsys).
Fodras (maskinsys). Tillklippning ej på skrådden.
Sidspetsar dubbelsys.

Kalkyl samt beräkning av tygåtgång ska ingå.

Gesällprov – Svårighetsgrad II som ger poäng 3,1-3,9
Gardinuppsättning: 2 st. lufter var för sig. 1 luft i mönstrat prydnadstyg,
mönsterpassas. 1 st. hissplissé. 1 st. lambrequin. Minst 2
st. bågar, 2 st. sidköer, 2 st. svängda omtag.
Montering sker på gardinbräda med erforderliga hiss och
draganordningar.
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Mellanfodras och fodras. Snörmakeri handsys. Sydda
veck upptill. Ej synlig söm nertill.

2 st. svängda omtag: Maskinsys med mellanlägg. Snörmakeri handsys.
1 st. hissplissé:

Minsta bredd 170 cm. Max 30 cm mellan uppdrag.
Styrlinor i sidor. Blytyngder nertill.

1 st. lambrequin:

Minsta bredd 170 cm. Fasionerad nertill med snörmakeri.
Ej påpressbart mellanlägg. Foder baksida handsys. Läpp
upptill, kan maskinsys.

2 st. bågar,
2 st. sidköer:

Tillklippning ej på skrådden. Fodras och mellanfodras.
Sidköer dubbelsys, mellanfodras. Snörmakeri handsys.

Kalkyl samt beräkning av tygåtgång ska ingå.
Gesällprov – svårighetsgrad III som ger poäng 4,0 – 5,0
Prov lika med poängskala 3,1-3,9 (se ovan) och utökad med den ändringen att:
1 luft skall vara i zätafönster eller burspråk.
1 st. fiskbenskappa, fodrad, monterad på
bräde. Längder behövs ej.
1 luft valvformad sneddragsgardin, fodrad.
Kalkyl samt beräkning av tygåtgång ska ingå.
OBS! Ett arbetsprov med minst motsvarande svårighetsgrad som ovan
beskrivna objekt och annat utförande kan godkännas efter prövning.
OBS! Om slutpoängen och svårighetsgraden är minst 4,0 gäller provet även
som arbetsprov vid senare ansökan om mästarbrev. I annat fall avläggs
särskilt mästarprov.
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Gesällprovet granskas med avseende på:
- provets art
- materialval
- sömnad
- tillskärning och i förekommande fall mönsterpassning samt
- helhetsintryck och noggrannhet.

Granskning
Material och arbetsbeskrivning skall bifogas varje arbete då det lämnas till
granskning. Provet ska granskas av minst två opartiska granskare, med dokumenterade kunskaper inom gardindekoratörsyrket, utsedda av branschen.
Granskning av gesällprov för gardindekoratör sker vid minst 3 åtskilda tillfällen
då väsentliga moment i arbetet granskas (bl a mallar, tillskärning, mönsterpassning, sömnad, montering, upphängningsanordningar).
OBS! Provet ska avbrytas om genomsnittspoängen understiger 3,0 vid
något av de tre granskningstillfällena.

Ansökan
• Ansökan om gesällbrev görs på särskilda blanketter som skickas till
Gesäll- och Mästarbrevskansliet. Till ansökan bifogas: betyg/utbildningsbevis eller liknande från genomförd hantverks- eller lärlingsutbildning
eller motsvarande (se sid. 1, A – C), intyg från kontrollant, granskningsprotokoll samt övriga handlingar.
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Avgift
Avgift för gesällbrev (2006 01 01) är 700: - + moms (875:-) som betalas i
samband med att ansökan inlämnas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet.
Kostnader
Uppgifter om aktuella kostnader för granskningen kan fås på STM:s kansli eller
på STM:s hemsida www.tapetseraremastare.se
Om det föreligger ett mentorförhållande mellan den sökande och STM eller om
den sökande är STM-medlem, står STM för ersättning till granskningsmännen.
Ev. reseersättning till granskningsmännen betalas av den sökande.
För närmare information, provbestämmelser, ansökningsblanketter m m kontakta:

Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Sveriges Hantverksråd
Box 147, 793 23 LEKSAND
Tfn 0247 – 369 50
Fax 0247 –15170
E-post: info@hantverksrad.se

och

STM
www.tapetserarmastare.se

