Gesäll- och Mästarbrevsutskottet
PROVBESTÄMMELSER
(Reviderade av STM 1998-03-22)
FÖR MÄSTARBREV I INREDNINGSSADELMAKARYRKET
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
inredningssadelmakeri, utsedda av Sadelmakarnas Branschorganisation (SBO). Ansökningshandlingar, ritningar
och annat underlag skall godkännas före provtidens början, varefter provet skall slutföras inom sex månader.
Tillämpningsföreskrifter: Provet, vilket utföres i erforderligt antal delar, skall visa sökandens färdigheter i
att:
Klä in ledstänger, räcken, dörrtrycken och kordonger (avstängningslinor) i läder med hjälp av följande tekniker:
• 12 parters fiskbensmönstrad flätning med flätade avslutningsband (kransar).
• Rutflätning med flätade avslutningsband (kransar).
• Lindning med skiftad vulst och kullrat avslutningsband.
• Helklädsel med skiftad omlottskarv.
• Helklädsel med skarv kant i kant, handsydd.
• Helklädsel med stoppning och smygsöm.
Klä in bordsskivor, diskar, paneler och dörrar i läder med hjälp av följande tekniker:
• Hellimmat läder med öppen, putsad kant och söm.
• Hellimmat läder med skiftade omlottskarvar.
• Hellimmat läder infällt i härför avsedd urfräsning.
• Dörrkantskoning med stoppning, invikt kant och spikad med tellikor.
Som extra merit räknas följande:
• Äldre skrivbordsskiva med infällt läder som fodras med papp och endast limmas fast i kanten,
eventuellt försedd med präglad bård i bladguld eller blindtryck.
• Sittmöbel i plattläder med öppen, putsad kant.
För information om vilka arbetsmoment som är obligatoriska hänvisas till granskningsprotokoll för
inredningssadelmakaryrket.
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.
Kontaktuppgifter Branschorganisation:
Sadelmakarnas Branschorganisation
e-post: info@sadelmakare.org
Hemsida: www.sadelmakare.org
Eventuella yrkestekniska frågor kan ställas till;
Ulrika Sundberg
Östergarn, Hallgårds 137
623 68 Katthammarsvik
Tel. 073-089 27 25 ulrikasundberg@hotmail.se
Gesäll- & Mästarbrevskansliet , Sveriges Hantverksråd
Box 147, 793 23 Leksand
www.hantverksrad.se info@hantverksrad.se
Tel. 0247-369 50 Fax. 0247-151 70

