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Cursus Patroontekenen dames- , heren- en kindermodellen 
Opleidingsjaar 2017-2018 

 

Inhoud cursus 

In deze opleiding leert de deelnemer patronen te tekenen volgens de Danckaerts-methode. De 

deelnemer leert hoe patronen worden opgebouwd en hoe een juiste pasvorm kan worden bereikt. Er 

worden proefmodellen gemaakt op halve schaal en op hele schaal. Waar nodig worden 

proportietechnieken toegepast. Tijdens de lessen worden eveneens naaitechnieken behandeld. Er 

wordt enig huiswerk opgegeven. 

 

Vooropleiding/voorkennis 

De deelnemer heeft een basis naaivaardigheid nodig om te kunnen starten met deze cursus. 

 

Duur van de cursus 

De opleiding is doorlopend en wordt steeds complexer.  

Het lesjaar loopt van september tot en met juni.  

 

Lesrooster 

De lessen zijn wekelijks, op donderdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur. 

 

Huiswerkbelasting 

De huiswerkbelasting bedraagt circa 8 uur per week. 

 

Lesgeld 

Het lesgeld wordt gefactureerd per periode van 4 maanden. In vier maanden worden 14 lessen 

ingeroosterd. 

 

Het lesgeld bedraagt € 280,- per periode  van 14 lessen van elk 2 uur. 

Dat komt neer op een maandelijks bedrag van €70,- 

 

Het cursusgeld is inclusief gebruik van machines, gereedschappen en materiaal voor 

oefenopdrachten, exclusief stoffen, fournituren, en exclusief de benodigde lesboeken. 

Koffie en thee is bij de prijs inbegrepen. 

 

Boeken / boekengeld 

Er zijn lesboeken nodig.  

Welke lesboeken nodig zijn is afhankelijk van wat de cursist wil leren. 

De boeken worden besteld bij de docent van uw modevakschool  

- Dameskleding en Lingerie  Prijs € 49,95  

- Meisjes-, Jongens- en Babykleding  Prijs € 49,95 

- Herenkleding € 49,95 

- Proportieleer  € 42,95 

- Mantels € 42,95 

 

http://www.modevakschoollelystad.nl/
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Lesbenodigdheden: naaigerei/tekengerei/stof en fournituren 

De cursist schaft zelf teken- en naaigerei aan. 

- Tekengerei: liniaal, geodriehoek, schaalmaatje ½, ¼, ⅓ (verkrijgbaar bij de docent), passer, 

potlood, gum, overschrijfbaar plakband (scotch-tape), twee tekenboeken A3-formaat, 

overtrek/patroonpapier. 

- Naaigerei: naaimachine met toebehoren, centimeter, spelden, naalden, garen, stoffen voor 

het maken van proefmodellen, ritsen, rijggaren, kleermakerskrijt, plakvlieseline, 

patroonpapier. 

In het atelier van de modevakschool zijn machines en linialen aanwezig. Deze hoeven niet door de 

cursist te worden meegenomen.  

 

Diploma te behalen? 

Deze cursus werkt niet toe naar een examen.  Het is wel een voorbereiding voor de opleidingen. 

 

Mogelijke vervolgopleiding  

Na het volgen van de cursus patroontekenen kan de deelnemer de studie voortzetten met de 

opleiding: 

- Costumier/Costumière dames- en meisjesbovenkleding 

- Coupeur / Coupeuse heren/jongensbovenkleding 

 

http://www.modevakschoollelystad.nl/

