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Huvudområde
Möbeltapetsering

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G2X

Kursen ges för
Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper
Möbeltapetsering I och II.

Lärandemål
Efter avslutad kurs har studenten kunskaper och insikt i sambandet mellan
hantverksteknik, produktionsteknik och konstnärlig gestaltning samt ha förmåga
och färdighet att utifrån dessa ingångsvärden undersöka och förbereda
tillverkningen av en produkt, självständigt och i samverkan med andra
kompetenser. Studenten har även inblick i tapetseraryrkets industriella
stoppningsmaterial med särskilt fokus på skumplast.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:
välja och applicera lämpliga tekniker för sågning och limning av skumplast
utifrån kraven på form och funktion
redogöra och argumentera för lämpliga klädselmaterial och klädseltekniker
till möbler stoppade med skumplast
tillverka en sittmöbel efter angivna riktlinjer.
planera för och utföra en serietillverkning efter angivna riktlinjer.
beskriva de industriella stoppningsmaterialens möjligheter och
begränsningar ur teknisk, funktionell och estetisk synvinkel samt reflektera
kring tapetseringsarbetets betydelse som formskapande, konstnärligt
uttrycksmedel.
muntligt och skriftligt redogöra för etiska och ekologiska aspekter gällande
val av material och tekniker
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Kursinnehåll
Kursens fokus ligger på skumplast. Materialkännedom, lämpliga tekniker och
kombinationsmaterial samt medvetenhet kring dess påverkan på vår miljö.
Kursen är upplagd genom att du utför teknikövningar både i liten och stor skala,
ett antal studiebesök ger dig inblick i produktionsprocess och genom
projektarbeten lär du dig att enligt angivna krav lösa en uppgift. Ett skriftligt
arbete ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ämnet.

Undervisnings- och arbetsformer
Föreläsningar, teknikövningar, projektarbete, studiebesök, skriftlig och muntlig
redovisning.

Examination
UPG1
UPG2

Utförda övningsuppgifter
Muntlig och skriftlig redovisning

9 hp
3 hp

U, 3, 4, 5
U, G

Betygsskala
Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande
Ulf Brunne

Examinator
Sara Lindqvist

Undervisningstid
Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 224 h

Kurslitteratur
James, David (1999) Upholstery-A complete course.(Guild of Master craftsman
Publications Ltd)
Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten (1988). Möbelstoppning som hantverk.
Sveriges tapetseraremästares centralförening. (STC)

