Krawiec

Kwalifikacje zawodowe
Wykonywanie usług krawieckich.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Krawiec wykonuje, konstruuje i szyje odzież damską, męską i dziecięcą z wszelkiego rodzaju materiałów,
w tym także ze skór licowych i materiałów licopodobnych.
Dobiera materiały odzieżowe i dodatki krawieckie oraz rozpoznaje ich właściwości konfekcyjne.
Zdejmuje wymiary z sylwetki lub odczytuje je z tabel pomiarów antropometrycznych.
Wykonuje formy oraz szablony elementów odzieży i projektuje ich układ na materiale odzieżowym.
Oblicza zużycie materiałów podstawowych i dodatków krawieckich na jednostkę wyrobu.
Wykrawa elementy odzieży z materiałów podstawowych, watoliny lub wkładów ocieplających,
podszewek.
Formuje termicznie wybrane elementy odzieży i podkleja wkładami usztywniającymi i wzmacniającymi.
Łączy podstawowe elementy odzieży i wykonuje przymiarki na manekinie lub na sylwetce.
Przygotowuje i eksploatuje maszyny szwalnicze.
Prasuje elementy i gotową odzież.
Przerabia i naprawia wyroby odzieżowe.
Ustala koszty wykonania odzieży.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Pracę w zawodzie krawca może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w zasadniczej szkole zawodowej,
a także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. W ramach dalszego
rozwoju można uzupełnić wykształcenie ogólne do poziomu średniego i zdobyć kwalifikacje
w zawodzie technik technologii odzieży.
Wykonywanie zawodu krawca wymaga umiejętności oceny organoleptycznej surowców, półproduktów
i wyrobów gotowych. Na tym stanowisku są konieczne zdolności techniczne i manualne, dobry wzrok
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i umiejętność rozróżniania barw. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi
i kreatywność. Przydatna jest umiejętność obsługi klienta na poziomie podstawowym.
Krawiec powinien mieć wiedzę o surowcach włókienniczych oraz ich właściwościach, rodzajach
wyrobów włókienniczych, materiałach odzieżowych, zasadach wykonywania pomiarów krawieckich,
rodzajach ściegów maszynowych i ich zastosowaniu, metodach konserwacji materiałów i wyrobów
odzieżowych oraz rodzajach maszyn odzieżowych. Powinien umieć wykonywać ściegi ręczne, rysunki
modelowe wyrobów odzieżowych, korzystać z projektów wyrobów odzieżowych, wykonywać rysunki
techniczne wyrobów odzieżowych.
Aby wykonywać zawód krawca, trzeba mieć doświadczenie w konstruowaniu i modelowaniu wyrobów
odzieżowych, dobieraniu materiałów i dodatków do wyrobu odzieżowego, obsłudze maszyn i urządzeń
do wytwarzania wyrobów odzieżowych, przeróbkach i naprawie wyrobów odzieżowych.

3 Środowisko i charakter pracy
Miejscem pracy krawca są prywatne warsztaty, punkty usługowe, wzorcownie modelowe i zakłady
produkcyjne. Krawiec pracuje zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, wykonując zróżnicowane
czynności. Odpowiada finansowo za powierzone narzędzia i materiały. Krawiec pracuje ok. 8 godzin
dziennie, zazwyczaj w stałych godzinach, prowadząc własną działalność, sam ustala godziny pracy.
Zadania wykonuje w dobrze oświetlonych pomieszczeniach zamkniętych, często w dużych halach,
w otoczeniu maszyn.
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