PROVBESTÄMMELSER (Reviderade av STM 1998-03-22)
FÖR MÄSTARBREV I ETUIMAKARYRKET
Bransch- och/eller yrkesorganisation (remissorgan): Sadelmakarnas Branschorganisation (SBO)
(ny branschorganisation från 2018-05-17). Tidigare ansvarig bransch Sveriges Tapetseraremästare (STM).

Provbestämmelser
Provet skall vara av sådan art att det därigenom kan fastställas att sökande är väl insatt i yrkets enskildheter. Provet skall granskas
av tre opartiska granskningsmän, med dokumenterade kunskaper inom etuimakeri, utsedda av Sadelmakarnas Branschorganisation
(SBO). Ansökningshandlingar, ritningar och annat underlag skall godkännas före provtidens början, varefter provet skall slutföras
inom sex månader.

Tillämpningsföreskrifter:
Två, varandra kompletterande, arbeten:
ex. ett etui av traditionellt/konservativt snitt tillsammans med ett etui av mera fantasifull/okonventionell design.
Det föremål etuiet är avsett att rymma kan vara ett musikinstrument, smycke, konstföremål, handvapen, klocka eller dylikt.
Provet, som skall visa att sökanden är väl insatt i skiftnings- såväl som limningstekniker, bör byggas på en papp- eller trästomme
som kläs med skinn. Stoppning och foder bör figurformas efter föremålet ifråga. Låsanordning och/eller handtag kan förekomma.
För information om vilka arbetsmoment som är obligatoriska hänvisas till granskningsprotokoll för etuimakaryrket.
Anteckningar/ dokumentation skall bifogas varje arbete då det lämnas till granskning.

Svårighetsgrad och poängbedömning
För godkänt mästarprov fordras svårighetsgrad minst 4,5 samt betyg/slutpoäng minst 4,0. Vid poängbedömning av
svårighetsgraden måste en sammanvägning mellan objekten ske.
GRANSKNINGSPROTOKOLL FÖR ETUIMAKARYRKET
SVÅRIGHETSGRAD 1-5 ARBETSMOMENT:
1.*
MATERIAL VAL OCH DÄRTILL PASSANDE ARBETSTEKNIK
2.*
FORMGIVNING
3.*
MALLTILLVERKNING
4.*
TILLSKÄRNING
5.*
LIMNING
6.*
STOMTILLVERKNING
7.*
INREDNING OCH FODER
8.*
SKIFTNING
9.
KANTPUTSNING
10.
MASKINSÖMNAD
11.
HANDSÖMNAD
12.
PRÄGLING, INFÅRGNING
13.
RÄFFLING
14.
KULLRING
15.
INFÄLLNING, MOSAIKER, INLÄGG
16.
STOPPNING
17.
TIDSÅTGÅNG
18.
HELHETSINTRYCK SAMT NOGGRANNHET
* = Obligatoriska moment
För att sökanden skall erhålla gesällbrev erfordras minst 3,0 poäng i medeltal i vart och ett av de obligatoriska momenten.

Kontaktuppgifter Branschorganisation:
Sadelmakarnas Branschorganisation
e-post: info@sadelmakare.org
Hemsida: www.sadelmakare.org

Gesäll- & Mästarbrevskansliet , Sveriges Hantverksråd
Box 147, 793 23 Leksand
www.hantverksrad.se info@hantverksrad.se
Tel. 0247-369 50 Fax. 0247-151 70

Eventuella yrkestekniska frågor kan ställas till;
Ulrika Sundberg
Östergarn, Hallgårds 137
623 68 Katthammarsvik
Tel. 073-089 27 25 ulrikasundberg@hotmail.se

