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ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION: SVERIGES SKRÄDDERIFÖRBUND
KRAV FÖR MÄSTARBREV
För erhållande av Mästarbrev ska den sökande uppfylla följande krav:

 Gesällprov
Den sökande skall ha genomfört ett godkänt Gesällprov/Yrkesprov i enlighet med de
provbestämmelser som i samverkan med branschen utfärdats av Sveriges Hantverksråd.
 Arbetslivserfarenhet
Den sökande skall ha dokumenterad utbildning/arbete i yrket motsvarande minst 10 000
timmar, ca 6 år, eller inneha likvärdiga av branschen validerade kunskaper.

 Utbildning

Den sökande skall med godkännande ha genomgått av Sveriges Hantverksråd och branschen
godkänd Mästarutbildning eller inneha motsvarande av branschen validerade och godkända
kunskaper i ledarskap och företagande med bäring på yrket. Utöver det skall en
yrkesfördjupningsdel genomföras i utbildningen enligt bilaga 1.

 Lämplighet

För erhållande av Mästarbrev får den sökande inte vara olämplig att inneha Mästarbrev med
hänsyn till Mästarbrevens anseende (SFS 1995: 1256). Prövning av lämplighet görs av
Sveriges Hantverksråd efter inlämnad ansökan.

KOSTNAD
Kostnaden för Mästarbrevet är 2000: - + moms (2500: -) som skall vara inbetald till
Gesäll- och Mästarbrevskansliets konto innan brevet utfärdas.
ANSÖKAN
Ansökan med vidimerade handlingar skall ske på ansökningsblankett som finns
tillgänglig på www.hantverksrad.se

KONTAKTUPPGIFTER
Branschorganisation:
Sveriges Skrädderiförbund

www.skradderiforbundet.se

Sveriges Skrädderiförbund
Box 1027
101 38 Stockholm
Gesäll- och mästarbrevskansliet:

Sveriges Hantverksråd
Gesäll- och mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Tfn. 0247-369 50
Fax 0247-151 70
www.hantverksrad.se
info@hantverksrad.se

Har du frågor och funderingar kring prov eller gesällbrev - tveka inte att kontakta oss!
EN KUNNIG HANTVERKARE ÄR EN STOLT HANTVERKARE!

Bilaga 1

Yrkesfördjupningsdel för blivande Skräddarmästare
Förutom den grundläggande delen i Mästarutbildningen på 10 veckor deltid och
distans som är gemensam för alla deltagande hantverksyrken ingår för blivande
Skräddarmästare en yrkesfördjupningsdel enligt följande:
Den blivande mästaren skall utföra ett tillskärningsprov. Det vill säga att sy ett plagg
till kund. Plagget man syr skall ingå i den normala produktionen dvs. man syr till en
kund som man redan skulle sy till. En Mästare, som utses av Skrädderiförbundets
styrelse, skall kontrollera mönsterkonstruktion, tillskärning, provningar och slutligen
det färdiga plagget. Ett godkännande av Mästaren krävs. Processen kan
dokumenteras med foto och eventuell videofilmning för att underlätta för
granskande Mästare.
Ingen provavgift tillkommer. Om omprov måste göras tillkommer en avgift på 750 kr
till branschen för kostnader i samband med granskning av fördjupningsdelen.
Mer information och anmälan till den grundläggande delen i Mästarutbildningen
finns på www.mastarutbildningen.se
Mer information om yrkesfördjupningsdelen fås hos Sveriges Skrädderiförbund
Sveriges Skrädderiförbund
Box 1027
101 38 Stockholm

