Stitch söker skickliga sömmerskor
Uppdrag:
Seriesömnad av framförallt kläder i liten skala (1 – 100 plagg, lätt konfektion) på uppdrag av
nordiska designers som önskar tillverka sina kollektioner i Sverige. Du får gärna bo i centrala Lund
eller Malmö men det är inget krav. Arbetet är frilansbaserat och deltid (beroende på
sömnadsprojektet ifråga, som kan vara helt olika från gång till gång). Du behöver inte vara
designkunnig eller mönsterkonstruktör då det enbart rör sig om sömnadsarbete, ev. även
tillskärning. Tillskärningen görs oftast hos oss, d v s om vi inte kommer överens om annat.
Du arbetar hemifrån eller från din ateljé och fakturerar i efterskott den summa vi kommit överens
om (vi hjälper till om du inte har företag och vill använda självanställningsföretag). Vi hjälper såklart
även till med instruktioner, sömnadsbeskrivningar och skisser vid behov. Alla tillbehör som behövs
inför varje projekt får du av oss.
Kvalifikationer:
Du behöver vara skicklig, mycket noggrann och gärna snabb (snabbheten går förstås att öva upp
sig på). Är du en tekniskt och logiskt tänkande person är det en klar fördel och underlättar för dig i
ditt arbete. Du får inte röka eller ha katt.
Maskiner, absolut krav:
• Industrisymaskin eller motsvarande för raksöm som kan sy 4-5000 stygn/min, med knälyft (och
gärna trådklipp). Den sorts maskiner beräkna sömnadskostnaden på.
• Du behöver även kunna sy snygga och jämna knapphål.
• Overlockmaskin med 3 trådar för sömsmånsavslutningar i vävda plagg.
• Overlockmaskin med 4 trådar för trikåsömnad (kan vara samma maskin som ovan).
• Goda pressmöjligheter med styrd ånga och (absolut) teflonsula.
Har du dessutom någon eller flera av följande maskiner i din maskinpark?
• Overlockmaskin med 5-8 trådar (som syr raksöm/overlock i ett)*
• Coverstitch, 2-3-nålsmaskin för stickningar*
• Knapphålsmaskin, knapp-maskin
• Fållmaskin för osynlig fåll*
• Bandkantningsfunktion
• Broderimaskin med möjlighet till egen stygnsättning
*finns även hos oss! Kan lånas ut på plats.
Har du även kunskaper i industriell tillskärning med skärmaskin och tyglägg? Hör av dig!
Kontakt: Stina Anderson/stina@stitch.nu eller Mia Berg/mia@stitch.nu

