
BESTÄMMELSER FÖR MÄSTARBREV I 

HANDSTICKNINGSYRKET/HANDSTICKNINGSMASKIN 

Bestämmelserna framtagna av branschen 1996 och reviderade 2014 och fastställda av 
Sveriges Hantverksråd 2014-05-21. 

ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION: 

  
SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND, SHR 

 
KRAV FÖR MÄSTARBREV 
För erhållande av Mästarbrev ska den sökande uppfylla följande krav: 
 

 Gesällprov 

 Den sökande ska ha genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med de provbestämmelser 
som i samverkan med branschen utfärdats av Sveriges Hantverksråd. Om gesällprov inte 
genomförts, och den sökande i övrigt uppfyller kraven, ska en dokumentation av genom-
förda arbeten (portfolio) presenteras/visas och bedömas av branschen, där det ska framgå att 
den sökande håller den nivå för mästarbrev som branschen kräver enligt bilaga 1. 
 

 Arbetslivserfarenhet 
Den sökande ska ha dokumenterad utbildning/arbete i yrket motsvarande minst  
10 000 timmar, ca 6 år, eller inneha likvärdiga av branschen validerade kunskaper. 

 
 Mästarutbildning 

Den sökande skall med godkännande ha genomgått av Sveriges Hantverksråd och av 
branschen godkänd Mästarutbildning. Utbildningen innehållande bl. a ledarskap, 
företagande, företagsekonomi, marknadsföring, företagsledning och affärsmanaskap. 
Information och ansökan finns på www.leksand.fhsk.se/mastarutbildningen-distans 
 

 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: - inkl. moms) 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 

http://www.leksand.fhsk.se/mastarutbildningen-distans
http://www.hantverksrad.se/


 Kontaktuppgifter 

 
Branschorganisation: 
 

Svenska Hemsljödsföreningarnas Riksförbund, SHR  www.hemslojden.org 
  
Kontakt: Agneta Carlson   agneta.carlson@hemslojden.org     Tfn. 08-54 54 94 52 
 
 
 
 

Gesäll- och mästarbrevskansliet: 
 

Sveriges Hantverksråd Tfn. 0247-369 55 
Gesäll- och mästarbrevskansliet  Fax 0247-151 70 
Box 147 www.hantverksrad.se 
793 23 Leksand info@hantverksrad.se 
 
Information om mästarutbildningen www.leksand.fhsk.se/mastarutbildningen-distans 

Har du frågor och funderingar kring prov och mästarbrev - tveka inte att kontakta oss! 

EN KUNNIG HANTVERKARE ÄR EN STOLT HANTVERKARE 

 

  

http://www.hemslojden.org/
mailto:agneta.carlson@hemslojden.org
http://www.hantverksrad.se/
mailto:info@hantverksrad.se
http://www.leksand.fhsk.se/mastarutbildningen-distans


Bilaga I 

 

Bestämmelser för Mästarbrev i Handstickningsyrket/handstickningsmaskin 

 

Om gesällprov inte genomförts, och den sökande i övrigt uppfyller kraven för ansökan om 
Mästarbrev, ska en dokumentation av genomförda arbeten (portfolio) presenteras/visas och 
bedömas av branschen. I utlåtandet från denna validering/bedömning ska det framgå att 
den sökande håller den nivå för Mästarbrev som branschen kräver. 

Avgiften för denna validering/bedömningsprocess till branschen är 2000: - som den sökande 
själv står för. Ytterligare information och detaljerade uppgifter om genomförandet, erhålls 
från Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR. 
 
Betalningsinformation; Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR BG 5794-7806 

Svenska Hemsljödsföreningarnas Riksförbund, SHR   
www.hemslojden.org 
Åsögatan 122, 
116 24 Stockholm 
Tel. 08-545 494 52 
 

http://www.hemslojden.org/
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