
 

Kurser som ingår i Utbildningen Skräddare Inriktning Dam och Klänning 600 poäng.  

	

Affärsmannaskap 20 poäng 
  
Mål och Syfte:  
Att få inblick i företagandets värld då flera skräddare inom branschen väljer att starta egna företag.  Syftet 
är att de studerande ska erhålla kunskap så att de upplever att det inte är så komplicerat att bli egen 
företagare och att de efter avslutad utbildning har rätt verktyg för att kunna starta eget. Som ett led i 
utbildningen lär sig den studerande hur man söker LIA plats och utformar ett CV i syfte att praktiskt 
tillämpa teoretiska kunskaper som kursen ger.  
 
Kunskaper:  
Den studerande får kunskap i hur man startar upp ett eget företag, i allt från affärsidé, affärsplan, 
finansiering till marknadsföring samt söka LIA –plats. 

Färdigheter:  
-I entreprenörskap och affärsmannaskap 
-I hur man bygger ett företag från en affärsidé  

Kompetenser 
- I hur man planerar, bygger upp och utvärderar ett varumärke och dess marknadsföring. 

 
Datoriserad mönsterhantering 10 poäng 

Mål och syfte: En skräddare kommer att behöva ha varit i kontakt med  
verktyget som man utför datoriserad mönsterhantering i för att hålla sig ajour och uppdaterad. Denna kurs 
ger en grundläggande nivå i ämnet i syfte att få kunskap om de verktyg som finns och som används i 
branschen.  
 
Kunskaper:  
-I datoriserad mönsterhanteringsprogram 

Färdigheter: 
-Att använda sin kognitiva förmåga för att åstadkomma lösningar i datoriserad mönsterhantering. 

Kompetenser:  
-inblick i datoriserad mönsterhantering.  

 
 
 
 



 

Kurser som ingår i Utbildningen Skräddare Inriktning Dam och Klänning 600 poäng.  

	
Dräkthistoria 10 poäng 

Mål och syfte: 
Grundläggande dräkthistoria med fokus på skrädderi och haute couture.  

 Kunskaper:  
-I hur mode, kläder och trender har utvecklats över tid.  
-I hur dräkt och modehistorian påverkats genom tiderna. 

Färdigheter:  
-I att utveckla nya, traditionella eller originella silhuetter baserat på historiska referenser.  
 
Kompetenser:  
-I att resonera kring val av skärning och material utifrån dräktens historia. I att referera till de olika 
tidsepokernas material och tillverkningsmetoder samt hur vi bör förhålla oss till dessa idag. 
 
Examensarbete Skrädderiteknik 40 poäng 
 
Mål och syfte:  
Att sammantaget visa på alla kunskaper i ett examensarbete,  
som den studerande tidsanpassar, kostnadsberäknar och slutför som en sammanfattning av alla års 
gemensamma kunskaper.  

Kunskaper:  
-I att experimentera, prova och presentera sina kunskaper. 

Färdigheter:  
-I att utföra ett uppdrag från början till slut och på begränsad tid. 

Kompetenser:  
-I att ta tillvara på all kunskap som den studerande har tillfört sig under LIA-tiden och undervisningen 
genom att visa på valfritt examensarbete.  

Fackteckning/ Plaggskisser 20 poäng.  

Syfte och Mål:  

Syftet med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskap i och förståelse för fackteckning och 
plaggskisser, digitalt och manuellt, samt dess betydelse för designprocessen. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om och insikter i- Fackteckning och 
design 
- Skissarbete och utförande av plaggskisser 



 

Kurser som ingår i Utbildningen Skräddare Inriktning Dam och Klänning 600 poäng.  

	
- Arbetsgång och arbetsprocess 
- Att använda relevanta designbegrepp 

 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att 

-I att utföra tydliga och kommunikativa plaggskisser, både manuella och i ett vectorbaserat program. 
-I att tillämpa modeteckning i kreativa processer 

 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att 
-Att kunna driva en gestaltande process 
-I att på ett tydligt sätt kommunicera skisser till kunder (uppdragsgivare) och leverantörer/producenter 
-I att på ett inspirerande sätt kunna visualisera plagg, både manuellt och digitalt samt presentera idéer och 
produkter 
-I att ha förmåga att använda relevanta designbegrepp 
- Förstå hur kunder (uppdragsgivare) och leverantörer/producenter tolkar en skiss 

LIA A+ B 75 + 75 poäng.  

Mål och syfte:  
Syftet med LIA är att de studerande ska omsätta praktiska och teoretiska kunskaper från utbildningen ute i 
branschen och i en verklig miljö.  

Kunskaper: På en arbetsplats ges de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper inom 
mönsterkonstruktion, från kurserna i Mönsterkonstruktion för dam och klänning. Studerande utövar sina 
kunskaper inom skrädderitekniker som de lärt sig i Skrädderiteknik/ konfektion Dam A & B samt Klänning. 
Även kurser som yrkesintroduktion, yrkestradition och dräkthistoria är kurser som de praktiskt kan tillämpa 
och använda under LIA- tiden.  

Färdigheter: På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina färdigheter i 
skrädderiyrket.  

Kompetenser: På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kompetenser från alla 
de kurser som de studerat och avslutat före LIA- perioden.   

 

 

 

 



 

Kurser som ingår i Utbildningen Skräddare Inriktning Dam och Klänning 600 poäng.  

	
Mönsterkonstruktion Dam 50 poäng 
  
MÅL OCH SYFTE:  
Att lära sig mönsterkonstruktion på en mycket avancerad nivå för att kunna utföra högkvalitativa uppdrag 
inför ett framtida yrke som skräddare.  

Kunskaper:  

-I hur man arbetar som skräddare, dam, med enstyckstillverkning.   

-I mönsterkonstruktion på en mycket avancerad nivå såsom omställning av mönster till personliga mått 
samt mall och modellritning. 
-I kroppsformsanalys för att nå den bästa passformen på tillverkat mönster och att förstå orsak och 
verkan. 
-I mönsteruttag/förändring av mönster för besparing av materialkostnad och miljö. 
-I hur digitala verktyg och maskiner kan användas för att utveckla processen. 

Färdigheter 
 
-I att obehindrat skapa mönster till personliga mått med avancerade skärningar.  
-I att omvandla idéskiss/plaggskiss till färdigt mönster. 
-I att använda sin kognitiva förmåga för att komma fram till innovativa lösningar i manuell 
mönsterkonstruktion. 
-I att utföra arbetsprocessen på bästa tänkbara sätt och slutföra förelagda projekt. 
-I att ha vetskap om aktuella frågeställningar inom hållbar utveckling och kunskap om branschen. 
-I att förstå att använda rätt metod till förelagda projekt, med manuell eller digital mönsterkonstruktion. 

Kompetenser:  
 
-I att utveckla och utföra manuell mönsterkonstruktion på ett avancerat sätt.  
-I att utveckla sin förmåga att samarbeta och ta eget ansvar för sina studier och för den yrkesrelaterade 
situationen. 
-I att vara kapabel att självständigt ta initiativ, hålla deadline och slutföra sina projekt, både i 
studiesammanhang och inför uppdrag och ett framtida yrke. 
-I att föra dialog och om hållbar utveckling inom skrädderibranschen. 
-I yrkesspråket både på svenska och engelska. 

 

 



 

Kurser som ingår i Utbildningen Skräddare Inriktning Dam och Klänning 600 poäng.  

	
Mönsterkonstruktion Klänning 50 YH – poäng.  

Syfte och mål:  

Att lära sig mönsterkonstruktion på en mycket avancerad nivå för att kunna utföra högkvalitativa uppdrag 
inför framtida yrket som klänningsskräddare. 

Kunskaper: 

-I hur man arbetar som skräddare, klänning, med enstyckstillverkning. 
-I mönsterkonstruktion på avancerad nivå, såsom omställning av mönster till personliga mått samt mall 
och modellritning. 
-I framställning av mönster utifrån den färdiga produkten framställning. 
-I kroppsformsanalys för att nå den bästa passformen på tillverkat mönster och förstå orsak och verkan. 
-I mönsteruttag/förändring av mönster för besparing av materialkostnad och miljö. 
-I att förstå hur digitala verktyg och maskiner kan användas för att utveckla processen. 

Färdigheter:  

-I att obehindrat skapa mönster till personliga mått med avancerade skärningar.  
-I att omvandla idéskiss/plaggskiss till färdigt mönster. 
-I att använda sin kognitiva förmåga för att komma fram till innovativa lösningar i manuell 
mönsterkonstruktion. 
-I att utföra arbetsprocessen på bästa tänkbara sätt och slutföra förelagda projekt. 
-I att ha vetskap om aktuella frågeställningar inom hållbar utveckling och kunskap om branschen. 
-I att förstå att använda rätt metod till förelagda projekt, manuell eller digital mönsterkonstruktion. 

Kompetenser:  
 
-I att utveckla och utföra manuell mönsterkonstruktion på ett avancerat sätt. 
-I att utveckla sin förmåga att samarbeta och ta eget ansvar för sina studier och för den yrkesrelaterade 
situationen. 

-I att vara kapabel att självständigt ta initiativ, hålla deadline och slutföra sina projekt, både i 
studiesammanhang och inför uppdrag och ett framtida yrke. 
-I att föra dialog och utveckla diskussioner om hållbar utveckling inom skrädderibranschen. 
-I yrkesspråket både på svenska och engelska. 

 
 

 



 

Kurser som ingår i Utbildningen Skräddare Inriktning Dam och Klänning 600 poäng.  

	
Skrädderiteknik Dam A 100 poäng 

Mål och syfte: 
Att lära sig att skapa hantverksmässiga plagg med avancerade detaljer. 
Sömnad av beställningsarbeten inom damskrädderi och kundmottagande.  

Kunskaper:  

-I hur man arbetar som damskräddare med enstyckstillverkning. 
-I hantverksmässigt avancerade sömnad och skrädderimetoder.  
-I kroppsformsanalys för att få en exakt passform på plagg och förstå orsak och verkan. 
-I kundmottagande och dess innebörd 
- toilesömnad  
- provnings-och pressteknik. 
-I tillverkningsteknik i förhållande till material, ekonomi och förväntat resultat. 
-I beräkning av tygåtgång, för besparing av materialkostnad och miljö. 
 
Färdigheter:  

-I att skapa hantverksmässigt skräddarsydda plagg med avancerat detaljarbete. 
-I att skapa plagg efter kundens önskemål om design och kroppstyp.  
-I att utföra beställningsarbeten/uppdrag som är professionellt utförda, anpassade och utformade efter 
kundens speciella önskemål och behov. 
-I att lösa problem som kan uppstå vid måttbeställt damskrädderi. 
-I att planera arbetsgång från idéskiss till färdigt plagg. 
-I att utföra arbetsprocessen på bästa tänkbara sätt och slutföra förelagda projekt. 
-I att ha vetskap om aktuella frågeställningar inom hållbar miljöutveckling och kunskap om branschen. 

Kompetens:  
 
-I att obehindrat kunna leverera ett hantverksmässigt skräddat, utprovat plagg med avancerade skärningar 
och detaljer i personliga mått inom damskrädderi. 
-I att utveckla sin förmåga att samarbeta och ta eget ansvar för sina studier och för den yrkesrelaterade 
situationen. 
-I att vara kapabel att självständigt ta initiativ, hålla deadline och slutföra sina projekt, både i 
studiesammanhang och inför uppdrag och ett framtida yrke. 
-I att föra dialog och utveckla diskussioner om hållbar utveckling inom skrädderibranschen. 

 

 



 

Kurser som ingår i Utbildningen Skräddare Inriktning Dam och Klänning 600 poäng.  

	
Skrädderiteknik Dam B 100 poäng 

Mål och syfte: 
Att lära sig att skapa hantverksmässiga plagg med avancerade detaljer.  
Sömnad av beställningsarbeten inom damskrädderi och kundmottagande . 

Kunskaper: 

-I hur man arbetar som damskräddare med enstyckstillverkning. 
-I hantverksmässigt avancerade sömnad och skrädderimetoder.  
-I kroppsformsanalys för att få en exakt passform på plagg och förstå orsak och verkan. 
-I kundmottagande, toilesömnad, provnings-och pressteknik. 
-I tillverkningsteknik i förhållande till material, ekonomi och förväntat resultat. 
-I beräkning av tygåtgång, för besparing av materialkostnad och miljö. 
- I grundläggande kunskaper i rationell sömnad - Konfektion. 

 
Färdigheter:  

-I att skapa hantverksmässigt skräddarsydda plagg med avancerat detaljarbete utifrån kunskaper från 
kursen Skrädderiteknik Dam A.  
-I att skapa plagg efter kundens önskemål om design och kroppstyp.  
-I att utföra beställningsarbeten/uppdrag som är professionellt utförda, anpassade och utformade efter 
kundens speciella önskemål och behov. 
-I att lösa problem som kan uppstå vid måttbeställt damskrädderi. 
-I att planera arbetsgång från idéskiss till färdigt plagg. 
-I att utföra arbetsprocessen på bästa tänkbara sätt och slutföra förelagda projekt. 
-I aktuella frågeställningar inom hållbar utveckling och kunskap om branschen. 

 

Kompetens:  
-I att obehindrat kunna leverera ett hantverksmässigt skräddat, utprovat plagg med avancerade skärningar 
och detaljer i personliga mått inom damskrädderi. 

- Grundläggande förståelse för rationell sömnad - Konfektion 
-I att utveckla sin förmåga att samarbeta och ta eget ansvar för sina studier och för den yrkesrelaterade 
situationen. 
-I att vara kapabel att självständigt ta initiativ, hålla deadline och slutföra sina projekt, både i 
studiesammanhang och inför uppdrag och ett framtida yrke. 
-I att utveckla diskussioner om hållbar utveckling inom skrädderibranschen. 



 

Kurser som ingår i Utbildningen Skräddare Inriktning Dam och Klänning 600 poäng.  

	
Skrädderiteknik Klänning 60 poäng 

Mål och syfte: 
Att lära sig att skapa hantverksmässiga plagg med avancerade detaljer. 
Sömnad av beställningsarbeten inom klänningsskräddare och kundmottagande.   

Kunskaper: 

-I hur man arbetar som klänningsskräddare med enstyckstillverkning. 
-I hantverksmässigt avancerade sömnad och skrädderimetoder.  
-I grundläggande kunskaper i rationell sömnad - Konfektion. 
-I kroppsformsanalys för att få en exakt passform på plagg och förstå orsak och verkan. 
-I kundmottagande, toilesömnad, provnings-och pressteknik. 
-I tillverkningsteknik i förhållande till material, ekonomi och förväntat resultat. 
-I beräkning av tygåtgång, för besparing av materialkostnad och miljö. 

 
Färdigheter:  

-I att skapa hantverksmässigt skräddarsydda plagg med avancerat detaljarbete. 
-I att skapa plagg efter kundens önskemål om design och kroppstyp.  
-I att utföra beställningsarbeten/uppdrag som är professionellt utförda, anpassade och utformade efter 
kundens speciella önskemål och behov. 
-I att lösa problem som kan uppstå vid måttbeställt klänningsskrädderi. 
-I att planera arbetsgång från idéskiss till färdigt plagg. 

-I att utföra arbetsprocessen på bästa tänkbara sätt och slutföra förelagda projekt. 
-I att ha vetskap om aktuella frågeställningar inom hållbar utveckling och kunskap om branschen. 

Kompetens:  
-I att obehindrat kunna leverera ett hantverksmässigt skräddat, utprovat plagg med avancerade skärningar 
och detaljer i personliga mått inom klänningsskrädderi. 
-i att utveckla sin förmåga att samarbeta och ta eget ansvar för sina studier och för den yrkesrelaterade 
situationen. 
-I att vara kapabel att självständigt ta initiativ, hålla deadline och slutföra sina projekt, både i 
studiesammanhang och inför uppdrag och ett framtida yrke. 
-i att utveckla diskussioner om hållbar utveckling inom skrädderibranschen. 

 

 



 

Kurser som ingår i Utbildningen Skräddare Inriktning Dam och Klänning 600 poäng.  

	
Yrkesintroduktion 5 poäng  

Mål och syfte: Att som studerande få en grundläggande kunskap om material och maskinpark, 
riskbedömning och yrkesspråk på svenska & engelska för skrädderiyrket som en introduktion till 
skrädderivärlden.  

Kunskaper: 
-I att välja rätt verktyg, maskin och språk  

Färdigheter:  
-I yrkesskicklighetens värde 

Kompetenser:  
-Maskinpark och riskbedömning och i yrkesspråk för att kommunicera på ett korrekt sätt och 
därmed undvika skador och slitage på både maskin och människa.  

 
Yrkestraditionen 5 poäng 

Mål och syfte:  
 
Ta del av hantverkstradition inom Skräddaryrket. Att se bakåt och förstå framtiden.  

Kunskaper: 
-I skrädderiets historia  
-I skråväsendet 
-I nationell och internationell dräkt- och couturehistoria.  

Färdigheter: 
-I att kunna identifiera och kommunicera kring skräddarens skrå och hantverkets historia 
-I att analysera dräkt och couturehistoria.  
 
Kompetenser i:   
-I att värdera kunskapen om skrå och coutrehistoria för att föra traditionen vidare och 
förstå nya trender och tendenser. 

 


