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Bilaga 1

PROVANVISNINGAR FÖR GESÄLLPROV I
STICKNINGYRKET/HANDSTICKNING
Förkunskapskrav om formell utbildning saknas
Sökande som saknar formell utbildning ska redovisa motsvarande kunskaper inom
följande ämnesområden:
Material:
Kunskap om garn och stickkvalitéer (garn i kombination med teknik och täthet),
redskap för stickning och materialberäkning.
Mönster och plagg:
- studerat mönster, teknik och plagg i äldre och nutida stickning
- bearbetning av detaljer från äldre förebilder
- kunskap om mönsterbildning och mönsterplanering samt plaggformgivning
- bearbetning och anpassning av skisser till lämpliga tekniker, material, kvalitéer och
färger med avseende på användningsområde.
Stickteknik:
- kunskap om enkla och mer komplicerade sammansatta tekniker och mönster.
- kunskap om uppläggningar, avmaskningar, avslutningar, ökningar och minskningar
samt olika sätt att göra knapphål, kanter, fickor, kragar och ärmar
- analys av struktur- och flerfärgsmönster
Montering och efterarbete:
Kunskap om avslutning, montering och efterbehandling samt hopfogning av sid- och
axelsömmar och isättning av olika ärmar.
Vård av textilier:
Kunskap om skötsel och rengöring, hantering och förvarning
Intyg fordras från person, sakkunnig inom ämnesområdet, förslagsvis arbetsgivare
eller hemslöjdskonsulent.

Bilaga 2

PRAKTISKT PROV
Provet ska bestå av:
En samstämmig kollektion plagg innehållande minst tre plagg, ett ska vara en
kofta/jacka och ett en tröja.
- Koftan/jackan ska vara stickad med knapp- och knapphålsslå, isydda knappar, ha
formstickad ärm samt fickor och krage. Tröjan ska ha en rak, isydd ärm. Övriga plagg
valfria.
- Minst ett av plaggen ska innehålla flerfärgsmönster om två färger och mönster av
exempelvis tre olika tekniker/strukturer ska förekomma på något/några av plaggen.
- Kollektionen ska uppvisa prov på olika kvaliteter/grovlekar.
- Plaggen ska stickas och monteras helt för hand.
Plaggen ska stickas i naturmaterial där garnkvalité, teknik och sticktäthet ska vara väl
anpassade till varandra, till plaggens funktion och det tänkta användningsområdet
Provet ska:


utföras självständigt efter egen eller annans förlaga och ska visa prov på hög
yrkesskicklighet, där färg, form, teknik, täthet, material och funktion är
anpassade till det tillverkade objektet och användningsområdet.



ha textilt och tekniskt hög kvalité som visar prov på stor yrkesskicklighet



ha en avslutning/montering som är väl anpassad till yrkesprovets kvalité,
funktion och användningsområde.



utföras enligt fastlagd tidsram (160 – 200 tim).

När provet lämnas för granskning ska det åtföljas av:


förlaga med väl preciserade beskrivningar och till samtliga plagg samt
fullständig stickbeskrivning till koftan.



beskrivning av arbetsprocessen och t ex fotodokumentation



undertecknat protokoll från kontrollanter med bl. a styrkt tidsrapportering

I förekommande fall och om så önskas ska objektet få visas på den person eller i
den miljö som det är avsett för.

Provet granskas med avseende på:


tolkning av förlaga



montering anpassad till aktuellt användningsområde



kvalité (material, teknik och täthet) anpassat till användningsområde



färg/form



utförande och helhetsverkan



tidsåtgång

Granskningsnämndens beslut grundar sig helt på inlämnade ansökningshandlingar
och utfört teknikprov. Gesällprovet ska överensstämma med det inlämnade
teknikprovet och ha samma montering som detta. Eventuella ändringar/avvikelser
under arbetets gång måste granskas och godkännas av granskningsnämnden innan
arbetet påbörjas.
Granskningsprotokoll
Ett granskningsprotokoll i original, undertecknat av granskarna, skall bifogas till
ansökan om gesällbrev.
Bedömning
Varje moment som granskas ges godkänt eller icke godkänt.
Avslag
Vid avslag av ansökan lämnar granskningsnämnden en skriftlig motivering till den
sökande. Ansökningsavgiften till SHR återbetalas inte om ansökan avslås.
Granskningsnämndens beslut går inte att överklaga.

