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tibrohantverksakademi.se

MÖBEL
TAPETS
ERARE
400 YH-POÄNG

Res tillbaka i tiden med stoppade möbler. Att
tapetsera, klä om och bevara allt från 1600talets halmstoppningar till dagens polyetermöbler kräver ett brett spektrum av kunskaper
från de olika tidsepokerna. I traditionell anda och
med både gamla och nya tekniker lär du dig att
förnya soffor, stolar och andra möbler.

UTBILDNINGENS MÅL

Efter examen har du de färdigheter och kompetenser som krävs för att arbeta som möbeltapetserare. Du har goda kunskaper om tapetseraryrkets olika arbetsmoment samt om material och
stoppningstekniker. Under utbildningen har du
möjlighet att förbereda dig för ett gesällprov.

LÄRANDE I ARBETE (LIA)

Utbildningen har en kortare LIA-kurs. Externa
praktikperioder ryms också inom projektarbets
kurserna. Under utbildningen får du även möjlighet att delta i externa evenemang vilket hjälper
dig att knyta kontakter inom branschen.

ARBETSMARKNAD

Det finns ett stort intresse för tapetsering och
omklädsel av äldre möbler hos både privata och
offentliga kunder och inom privat och offentlig
sektor återbrukas och tillvaratas äldre möbler i
allt större omfattning. Detta leder till att intres-

set för möbeltapetsering ökar. Som möbeltapetserare har du en eftertraktad yrkesroll, både inom
stoppmöbelindustrin och som egenföretagare.

KURSER

• Arbetsmiljö och säkerhet 5p
• Entreprenörskap och företagande 10p
• Examensarbete 40p
• Grundläggande metoder och arbetssätt, modern stoppning 35p
• Grundläggande metoder och arbetssätt, traditionell stoppning 50p
• Hantverksorientering 5p
• LIA – Företagande och tillverkning 20p
• Möbel- och kulturhistoria 10p
• Praktisk tapetsering 95p
• Restaurering för tapetserare 20p
• Resårsnörningar - sitsar, ryggar och armstöd 50p
• Sömnad A 30p
• Sömnad B 30p

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Sista ansökningsdag : 15 april 2021
Utbildningsstart : 17 augusti 2021
Omfattning : 2 år, 400 YH-poäng, heltid
Antal platser : 12
Ort : Tibro
Kontakta oss : Kundcenter Väst
Telefon : 010-516 18 11
E-post : kundcenter.vast@folkuniversitetet.se
Behörighet : För behörighetskrav, se
folkuniversitetet.se/mobeltapetserare
Övrigt : Utbildningen berättigar till studiemedel
från CSN.

