Modevakschool Lelystad

Lingerieworkshop basismodellen 1
Modevakschool Lelystad,
Vossemeerstraat 34 te Lelystad.
De workshop heeft 6 lessen van elk 3 uur. Er wordt huiswerk meegegeven.
Lesdata:
Donderdagmiddag van 13:00 tot 16:o0 uur
- 9 maart 2017
- 16 maart 2017
- 23 maart 2017
- 30 maart 2017
- 6 april 2017
- 13 april 2017
Er kan in overleg worden geschoven met de lesdata.
Lesgeld voor 6 lessen van elk 3 uur € 167,00 per persoon
Materiaal: lycra, strokenkant, fournituren voor in ieder geval 4 producten en bijbehorend garen.
Kosten maximaal € 46,00 per persoon. Kijk op http://www.kantjeboordamsterdam.nl/webwinkel/pakketten en bestel zelf 2 pakketten naar keuze en bijpassend garen.
Kosten € 19,95 per pakket. Elk pakket is ruim voldoende voor een BH en een slip.
Als je bredere BH-bandjes wilt is dat tegen een meerprijs mogelijk. Bespreek dat dan met
Kantjeboord. Garen is circa € 3,00 per klosje.
Ik koop de beugels voor de BH’s. Geef daarvoor even je huidige BH-maat aan mij door.
Kosten 2 beugelsets € 8,00
Kosten workshop incl. 2 beugelsets: € 175,-per persoon.
Zelf kopen: lingeriepakketten € 39,90 per persoon en garen € 3,00 per klosje.
Je maakt in ieder geval, in je eigen maten:
1 basisslip, 1 boxer, 1 basis-BH, 1 BH met maagband.
Als je je aanmeldt voor deze workshop meld je dan aan door middel van een inschrijfformulier.
Bedankt en tot ziens,
Sonja Born.
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LESPROGRAMMA Workshop lingerie basis 1
Les 1
- Doornemen materialenpakket en lesopzet
- Maatnemen voor de slip en boxer.
Het maatnemen gaat direct over je ondergoed. Draag daarom goed ondergoed, geen stringslip.
- Uitleg over het tekenen van de slip
- Start tekenen van het basispatroon van de slip op eigen maten op ware grootte.
Huiswerk: tekenen van de slip op ware grootte.
Les 2
- Bespreken huiswerk
- Rekproef voor elastisch materiaal en uitleg (strokenkant, lycra tweezijdig en enkelzijdig rekkend,
elastisch kant aan de meter).
- Uitleg verkleinen van de slip volgens de volgende rekpercentages: 20%, 15% en 8%.
- Patroon basisslip aanpassen aan de rek.
- Uitleg naaiwerk van de slip. Basisslip in elkaar zetten en passen.
Huiswerk: basisslip afmaken.
Les 3
- Bespreken huiswerk
- Tekenen en maken boxershort op eigen maten. Passen.
- Maatnemen voor BH
Het maatnemen gaat direct over je ondergoed. Draag daarom een goede BH.
Huiswerk: boxershort afmaken
Les 4
- Bespreken huiswerk
- Uitleg tekenen basis-BH
- Tekenen BH in ware grootte, op eigen maten
Huiswerk: oefenen met tekenen BH
Les 5
- Bespreken huiswerk
- Uitleg naaiwerk BH
- Knippen en naaien van BH uit strokenkant/lycra
- Passen BH, eventuele correcties doorvoeren
Huiswerk: BH afmaken
Les 6
- Bespreken huiswerk
- Uitleg BH met maagband
- Tekenen en naaien BH met maagband
- BH passen en eventuele correcties doorvoeren
Huiswerk: afmaken BH
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