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De workshop heeft 1 introductieles (maatnemen) en 6  lessen van elk 3 uur. 

 

Lesdata: 

Vrijdagmiddag van 12:30 tot 15:30 uur 

- 3 maart 2017  introductie en maatnemen  13:00 tot 15:00 uur.  

- 10 maart 2017 les 1  van 12:30 – 15:30 uur. 

- 17 maart 2017 les 2  van 12:30 – 15:30 uur. 

- 24 maart 2017 les 3  van 12:30 – 15:30 uur. 

- 31 maart 2017  les 4  van 12:30 – 15:30 uur. 

- 7 april 2017   les 5  van 12:30 – 15:30 uur. 

- 14 april 2017    les 6  van 12:30 – 15:30 uur. 

Er kan in overleg worden geschoven met de lesdata. 

 

Lesgeld  

Voor 6 lessen van elk 3 uur € 167,00 per persoon. 

 

Materiaal 

Lycra, strokenkant, beugels en fournituren voor in ieder geval 3 producten en bijbehorend garen,  

€ 50,00 per persoon.   

 

Geef voor de juiste maat beugels  even je huidige BH-maat aan mij door. 

 

Kosten workshop incl. materiaal: € 217,-per persoon. 

 

Je maakt in ieder geval, in je eigen maten: 

 BH 1: met normale beugel 

 BH 2: met verhoogde beugel middenvoor 

 BH 3: met maagband, met naar keuze een normale of verhoogde beugel 

 

Aanmelden voor deze workshop doe je door middel van het inschrijfformulier. 

 

Bedankt en tot ziens, 

Sonja Born. 
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LESPROGRAMMA Workshop BH basismodellen 

 

Introductie 

- Doornemen lesopzet 

- Maatnemen voor de BH.  

Het maatnemen gaat direct over je ondergoed. Draag daarom een goed passende BH. 

- Uitleg tekenen BH 1 

 

Les 1 

- Uitleg tekenen BH 1 

- Tekenen BH  1 in ware grootte, op eigen maten 

- Uitleg over lycra en kant in de BH 

Huiswerk: oefenen met tekenen BH 1 

 

Les 2 

- Bespreken huiswerk 

- Afmaken tekening BH 1 

- Uitleg over lycra en kant in de BH 

- Uitleg knippen patroondelen uit stof. Knippen van de patroondelen 

- Uitleg naaien van BH 1 uit strokenkant/lycra 

- Naaien van de BH, cups, middenpandje en rugpanden 

- Passen BH, eventuele correcties doorvoeren 

- Oefenen van het naaien van het elastiek en het beugelband 

- BH 1 verder afmaken 

Huiswerk: naaiwerk aan BH 1, zo ver als mogelijk afmaken. Oefenen met tekenen 

 

Les 3 

- Bespreken huiswerk 

- Afmaken BH 1 

- Uitleg BH 2 met verhoogde beugel middenvoor 

- Tekenen BH 2 met verhoogde beugel op eigen maten 

Huiswerk: indien nodig afmaken BH 1. Oefenen met tekenen BH 2 

 

Les 4 

- Bespreken huiswerk 

- Uitleg verticale en diagonale belijning in BH 2 

- Cup van BH 2 wijzigen met verticale of diagonale belijning 

- Knippen en  naaien van BH 2, middenvoorpandje, cups en rugpanden 

- BH 2 passen en eventuele correcties doorvoeren 

- BH 2 verder afmaken 

Huiswerk: indien nodig afmaken BH 2.  
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Les 5 

- Bespreken huiswerk 

- indien nodig afmaken BH 2 

- Uitleg BH 3 met maagband 

- Tekenen BH 3 met maagband. Met naar keuze een gewone of verhoogde beugel 

- Uitleg deelnaden en voering in BH 3 

- Cup van BH 3 wijzigen met deelnaden en evt. voering 

- Knippen  van de patroondelen uit lycra/kant 

Huiswerk: indien nodig afmaken BH 2. Oefenen met tekenen BH 3. Naaien van BH 3 

Middenvoorpandje, cups en rugpanden. 

 

Les 6 

- Bespreken huiswerk 

- Indien nog niet af: naaien van BH 3,middenvoorpandje, cups en rugpanden 

- BH 3 passen en eventuele correcties doorvoeren 

- BH 3 verder afmaken 

  

 

 

 


