
 

 
 

KURS I MØNSTERKONSTRUKSJON FOR LÆRLINGER OG PRIVATISTER 

 

BØLER GÅRD, BØLERVEIEN 24, 0690 OSLO 

Tirsdag 13. februar, onsdag 14. februar og torsdag 15. februar. Fra kl 9.00 til kl 16.00 

Kursleder:   Jorunn Sæter 

 

Tirsdag 13. februar 

Kl  9.00 – kl 11.30  Konstruksjon av kjolegrunnform til kunde 

    Gjennomgang av målskjemaer og ledighetsvidder 

    Endring av grunnform etter kundemål  

    (husk ferdig utfylt målskjema som dere får ved påmelding) 

Kl. 11.30 til kl. 12.00  Lunsj 

Kl. 12.00 til kl. 13.30  Konstruksjon av ensømserme 

Omspenn, belegg og stolper 

Kl.13.30 til kl.13.45  Pause 

Kl. 13.45 til kl. 16.00 Vi tar ut grunnformen i lerret, merker og sy den opp  

 

NB.  For dere som skal opp til svenneprøven i 2018 kan det være lurt å konstruere grunnform til 

svenneprøvekunde. Hvis dere kan prøve inn grunnformen på kunden i løpet av tirsdag kveld hadde 

det vært fint. Merk av rettelser med rød tusj. 

 

Onsdag 14. februar 

Kl. 9.00 til kl. 11.30 Innretting av grunnformen etter at den er prøvd inn på kunden. 

Kl 10.00 til kl 11.30 Konstruksjon av jakkegrunnform. 

Kl. 11.30 til kl. 12.00  Lunsj 

Kl. 12.00 til kl. 14.00  Konstruksjon, pressing og søm av tosømserme   

Kl. 14.00 til kl. 14.15  Pause 

Kl. 14.15 til kl. 16.00 Konstruksjon av slag og krave 

 

Torsdag 15. februar 

Kl. 9.00 til kl 11.30 Vi lager mønster til en jakkefasong med utgangspunkt i 

grunnformen dere har konstruert. Du kan selv ta med 

arbeidstegning til jakka du vil lage. Det er fint hvis jakka har slag og 

krave eller sjalskrave. 

Kl. 11.30 til kl 12.00 Lunsj 

Kl 12.00 til kl 14.00 Søm av slag og krave 

Kl 14.00 til kl 14.15 Pause 

Kl 14.15 til kl 16.00 Oppsummering. Ferdigstilling av det vi har jobbet med. 

 

Husk å ta med: Blyant, tynne tusjer, vinkellinjal, målbånd, papirsaks, limstift  og ¼ mål hvis dere 

har. Fyll ut  målskjema med personlige mål (sendes etter påmelding).  Bruk gjerne egne mål eller 

målene til eventuell svenneprøvekunde. Vi vil gjerne ha påmelding seinest torsdag 1. februar på e-

post til: Malin Lunde Andersen, e-post malin@samafag.no . Kurset er begrenset til 10 deltakere. Vi 

gleder oss til mønsterkonstruksjonskurs som vi håper blir nyttig for dere alle.  

Kursavgift: Gratis for lærlinger i kontoret og kr 3000 for andre interesserte. 

 

Hilsen Jorunn og Malin 

mailto:malin@samafag.no

