
Textil påbyggnad 1 

Om yrket / Utbildningen                                              
När du utbildar dig för att arbeta med textil och 
mode bör du vara kreativ, skapande, ha ett mo-
deintresse, vara uppdaterad på morgondagens 
mode och tycka om utmaningar. Det är ett 
hantverksyrke där mönsterkonstruktion, söm-
nad och modedesign ligger i fokus. Arbetsupp-
gifterna kan vara mycket varierande med spän-
nande möte med människor och olika tekniker. 
Det är viktigt med kunskap om de faktorer som 
styr mode och trender idag och ha god förstå-
else för processen från skiss till färdigt plagg 
eller kollektion. Efter genomförd utbildning 
kommer du ha en omfattande portfolio som kan 
användas vid ansökningar till arbete eller högre 
utbildningar. Du kommer ha kunskap om hur en 
kostnadsbedömning vid beställningssömnad 
går till samt att producera en egen kollektion. 
                                                                                                                                                               
Mål                                                                                       
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaperna som krävs för att få anställning att 
arbeta med mode och textil samt en portfolio 
som kan användas vid arbetsansökningar eller 
ansökning till högre studier.  

Utbildningstid 
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper. 
 
Utbildningen                                                                          
I utbildningen ingår kurser inom Digitalt skap-
ande, Fackteckning och design, Formgivning, 
Textil färg och form samt Mönsterkonstruktion 
Utbildningen individanpassas och studielängden 
varierar beroende på din studietakt och tidigare 
erfarenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande in-
går i utbildningen.  
 
Förkunskaper 
Textil basutbildning eller motsvarande kun-
skaper. 
 
Övrigt                                                                                                   
Alla sökande rekommenderas att kontakta ut-
bildningsanordnaren för att göra ett studiebe-
sök före ansökan skickas in. 
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Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 



 

Kursutbud 

Innehåll 

500 poäng 

 

Länk till utbildaren 

https://www.taulearning.net/textil-mode-vuxen 
 

 

HÄSSLEHOLM | KRISTIANSTAD | OSBY | ÖSTRA GÖINGE 

 

Väglednings– och lärcentrum Lasarettsboulevarden 2 E 291 33 Kristianstad 044-13 68 90 tis-fre 8-9, må-fre 13-14 

vlc@kristianstad.se www.kristianstad.se/vuxenutbildning 

Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

Digitalt skapande 1   100 poäng  

Fackteckning och design  100 poäng  

Formgivning 1    100 poäng   

  

Textil färg och form   100 poäng  

Mönsterkonstruktion 2  100 poäng

   

Ansökan 

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida 

www.kristianstad.se/vlc  

För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på 

VLC, Väglednings- och lärcentrum.  

Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun 
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http://www.kristianstad.se/vlc

