
Välkommen a   avlägga Gesällprov i Kons  nramaryrket 
den 11 - 12 oktober 2018 på Glasskolan i Katrineholm. 
Gesällprovets samtliga prak  ska uppgi  er bedöms och 

betygsä  s av yrkeskunniga granskare. 

E   godkänt gesällprov ger möjlighet a   ansöka om 
Gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd.

Senaste anmälningsdag 3 september 2018!

GESÄLLPROV 
KONSTINRAMARYRKET



Stockholm 2018-05-22

Eget material och verktyg
Till provuppgi  erna 4, 5 och 6 tar provtagaren med sig 
eget material - se nästa sida ”Beskrivning av momen-
ten i gesällprovet”. Ta även med dig t ex egna hand-
verktyg, förkläde och bä  ringsfärg  ll prov  llfället. 

Verktyg/maskiner 
I provlokalen fi nns glas, manuella passepartoutskärare, 
geringsklipp, spikmaskin, kartongsax, remsor, s   ap-
parater och s    samt olika typer av handverktyg. 

Den 11 okt fi nns  d avsa   för provtagarna a   testa 
maskinerna och bekanta sig med lokalerna på Glas-
skolan.

Anmälan
Du anmäler dig  ll gesällprovet på GBFs hemsida 
senast 3 september 2018, klicka här!

När du har anmält dig  ll gesällprovet kommer du a   
bli kontaktad av granskarna för mer informa  on om 
provets prak  ska och teore  ska delar

Mer informa  on
Vill du veta mer om Gesällprovet är du välkommen a   
kontakta:
Anne Sahlgren 
08-453 90 75, anne.sahlgren@gbf.se
Helene Lindberg
0706-47 89 40, helene.lindberg@lindbergskonst.se
Annalena Pe  ersson 
063-12 58 52, annalena@svenssonsramar.se
Pernilla Trane
040-15 23 14, info@hanssonsram
Eva Wadenhorn  
070-843 13 43, galleriabcd@yahoo.se

Välkommen med din anmälan!
Med vänlig hälsning

GLASBRANSCHFÖRENINGEN/Inramningsgruppen

Tid och plats för gesällprovet 2018
tor 11 oktober kl 13.00 - 18.00 
fre 12 oktober, kl 09.00 - 18.00

Glasskolan, Fredsgatan 4, Katrineholm

Gesällprovet består av e   teoriprov och fem 
prak  ska uppgi  er 
1. Teore  skt prov

Görs två veckor innan prov  llfället - senast 28 sep!
2. Genomgång av en svävande inramning

Hemarbetsuppgi   som tas med  ll prov  llfället!
3. Genomgång av en enkel objektsinramning

Hemarbetsuppgi   som tas med  ll prov  llfället!
4. Åldersbeständig standardinramning av konst på

papper med dubbel passepartout
Bä  ring och lagning av hörn

5. Uppspänning och inramning av staffl  ikonst
Bä  ring och lagning av hörn

6. Passepartoutskärning med fl era öppningar

Provbestämmelser
De fullständiga provbestämmelserna fi nns a   ladda 
ner från Glasbranschföreningens hemsida klicka här!

Li  eratur
För a   förbereda sig inför provets samtliga uppgi  er 
rekommenderas följande li  eratur, som fi nns a   be-
ställa på gbf.se/webbshop.

- Arbetshä  e ”A   arbeta med konst på papper”
100 kr exkl moms o frakt

- Arbetshä  e ”A   arbeta med målningar och annan
konst” 350 kr exkl moms o frakt

- Studiehä  e ”Kons  nramning”
175 kr exkl moms o frakt

- Bok om grafi k ”Fra plade, stok og sten”
250 kr exkl moms o frakt

Kostnad för a   avlägga gesällprov 
Medlem i GBF:  kostnadsfri   
Icke-medlem:  4 500:- exkl moms
Provtagaren får själv stå för rese- och ev logikostnader.  

Tid och plats för gesällprovet 2018
tor 11 oktober kl 13.00 - 18.00
fre 12 oktober, kl 09.00 - 18.00

Glasskolan, Fredsgatan 4, Katrineholm

Vik  gt a   du förbereder dig inför provet!
På nästa sida beskrivs provets olika moment och hur mycket  d du har på dig innan poängavdrag görs om du 
skulle gå över  den för uppgi  en. Det är mycket vik  gt a   du tränar på hemmaplan inför gesällprovets prak  ska 
moment 4, 5 och 6. Testa hur lång  d det tar för dig a   göra en inramning enligt momenten 4 och 5 och tänk 
igenom vilka verktyg och  llbehör du ska använda. Tänk på a   det inte är rik  gt samma sak som när man arbetar 
i sig egen inramningsverkstad. Läs mer i de fullständiga provbestämmelserna på GBFs hemsida.

http://www.gbf.se/kalender/gesallprov-i-konstinramaryrket-8
http://www.gbf.se/sites/default/files/files/gesallprovsbestammelser_konstinramaryrket_rev_180516.pdf


1. Teoriprov (90 min)
Det teore  ska provet ska göras senast två veckor före prov  llfället för de prak  ska uppgi  erna. Det teo-
re  ska provet görs på GBFs kansli i Stockholm. Vill man hellre göra teoriprovet närmare sin egen hemort, 
kan man i stället göra det hos någon av granskarna eller ledamot i Inramningsgruppen. För a   bli godkänd 
på teoriprovet krävs minst 75 procent av max poäng. Om man ej gör e   godkänt teoriprov har provtaga-
ren, under förutsä  ning a   hon/han har uppnå   65 – 74 procent rä  , möjlighet a   göra om provet dagen 
innan det prak  ska prov  llfället. Teoriprovet gör man då om på GBFs kansli. 

2. Genomgång av en svävande inramning - Hemarbetsuppgi    
Provtagaren tar med sig en svävande glasad inramning. Ramen ska ha e   förenat falsmå   om minst 50 
cm och max 90 cm. Inramningen ska vara reversibel och provtagaren kan komma a   få öppna den medan 
granskarna ställer frågor.  
Till hemarbetsuppgi  en ska provtagaren även ta med sig: 
 - Arbetsorder/beskrivning
 - Bilddokumenta  on d v s foton tagna under arbetets gång    
 - Intyg som visar a   det är provtagaren själv som har gjort inramningen

3. Genomgång av en enkel objektsinramning - Hemarbetsguppgi  
Provtagaren tar med sig en objektsinramning. Ramen ska ha e   förenat falsmå   om minst 50 cm och max 
90 cm. Inramningen ska vara reversibel och provtagaren kan komma a   få öppna den medan granskarna 
ställer frågor. 
Till hemarbetsuppgi  en ska provtagaren även ta med sig: 
 - Arbetsorder/beskrivning
 - Bilddokumenta  on d v s foton tagna under arbetets gång    
 - Intyg som visar a   det är provtagaren själv som har gjort inramningen

4. Åldersbeständig standardinramn av konst på papper m dubbel passepartout (90 min) 
Provtagaren tar med sig nedanstående material  ll uppgi  en:
 - Konst på papper t ex affi  sch, tryck, foto eller grafi skt blad. Ramen ska ha e   förenat falsmå   om   
   minst 50 cm och max 90 cm.
 - Grovkapad ramlist
 - Grovkapade kartonger
 - Upphängningsanordning
 - Arbetsorder/beskrivning

5. Uppspänning och inramning av staffl  ikonst (70 min)
Provtagaren tar med sig nedanstående material  ll uppgi  en:
 - En bomulls-, linne- eller fotokanvas eller tex  l med mo  v. Ramen ska ha e   förenat falsmå     
   om minst 50 cm och max 90 cm.
 - Spännram
 - Grovkapad  L-list/L-profi l 
 - Upphängningsanordning
 - Arbetsorder/beskrivning

6. Passepartoutskärning (30 min)
Provtagaren ska skära en passepartout med tre hål med storleken 9 x 12 - två stående och e   liggande 
eller tvärtom. OBS! Endast manuell passepartoutskärare får användas. 
Provtagaren tar med sig nedanstående material  ll uppgi  en:
 - Passepartoutkartong

3. Genomgång av en enkel objektsinramning - Hemarbetsguppgi  
Provtagaren tar med sig en objektsinramning. Ramen ska ha e   förenat falsmå   om minst 50 cm och max
90 cm. Inramningen ska vara reversibel och provtagaren kan komma a   få öppna den medan granskarna 
ställer frågor. 
Till hemarbetsuppgi  en ska provtagaren även ta med sig: 
 - Arbetsorder/beskrivning
 - Bilddokumenta  on d v s foton tagna under arbetets gång   
 - Intyg som visar a   det är provtagaren själv som har gjort inramningen
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