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BEHÖRIGHET:
För att gå kursen skall kursen Möbeltapetsering 1 vara genomförd eller motsvarande
kunskaper ha validerats.

INNEHÅLL
Grunderna i resårsnörning, resårstoppning och djuphäftning.
Kunskaper i sömnad och sömnadsteknik, klädselarbeten och plymåer för nytillverkning och
restaurering. Fördjupade kunskaper om material, materialberäkning, stomkonstruktioner,
stoppningsmaterial och klädsel för nytillverkning och restaurering samt krav beroende miljö,
användning och brandsäkerhet.
Kursen exemplifierar hur man diagnostiserar och analyserar problemställningar och
problemlösningar, samt hur man utifrån analysen väljer tekniker för stoppning och
klädselarbeten. Användandet av- och skötsel av handverktyg och maskiner, samt säkerhet och
arbetsmiljöfrågor. Studiebesök till företag och aktörer som är verksamma inom området.
Kulturhistoriskt sammanhang, där stilutveckling, miljö och etiska ställningstaganden,
materialval och konsekvenser av olika materialanvändning belyses. Slutarbete med
hantverksmässig tapetsering för kunds räkning inklusive enklare dokumentation, offert,
tidsplanering samt fakturering.
Engelska förekommer där det naturligt ingår i instruktioner, manualer, mm. Verkstadsundervisning,
genomgång av hantverksmoment samt entreprenörskap ses som labbar och har därför obligatorisk
närvaro.

Delmoment:
Grunderna i resårsnörning
Grunderna i resårstoppning
Grunderna i djuphäftning
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Maskinsömnad fördjupning
Stoppning och stoppningsmaterial, fördjupning
Materialberäkning
Möbelrestaurering och möbelvård, fördjupning
Materiallära, etik och miljö
Maskinkunskap och verktygsvård
Besök hos adekvata aktörer (verkstäder, museer mm)
Tidsplanering
Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor
Entreprenörskap (offerera, tidsplanering, fakturering)
Tapetsering av möbler för kunds räkning
MÅL:
Den studerande skall efter kursen ha kunskaper om möbeltapetsering,
material, nytillverkning och restaurering.
Kunskap om de redskap och maskiner som används inom
tapetserarbranschen.
Kunskap om arbetsmiljö och etiska frågor kring tillverkning och
materialanvändning. Den studerande skall ha kunskap om de analyser,
problemställningar och ställningstagande som görs inom området
möbeltapetsering. Kännedom om företag och aktörer inom området. De studerande skall ha
kännedom om branschens sätt att offerera, tidsplanera och fakturera kundarbeten. Den
studerande ska kunna ta till sig enklare
instruktioner och manualer på engelska. Den studerande har förståelse och en lyhördhet för
kundens krav och kan relativt självständigt möta kundens önskemål.
.
FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL
Kunskapskontroller genomförs genom löpande handledning, aktionsstudier, redovisning
individuellt eller i grupp, självvärdering i förhållande till kursens mål. Teoretiska och
praktiska prov.
PRINCIPER FÖR BETYGSÄTTNING
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G), eller Väl godkänt (VG).
Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte uppfyllt kraven för Godkänt i
kursen.
Godkänt Den studerande uppfyller kursens mål
Väl Godkänt Den studerande har nått samtliga mål för kursen
Den studerande uppfyller utöver grundläggande kunskaper, en analytisk, reflekterande
förmåga och visar självständighet genom att formulera egna problemlösningar.
BESLUTAD AV LEDNINGSGRUPP: 190508
Omfattar följande utbildningsomgångar:
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190819-200605
200817-210604
210816-220603
220815-230602
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