Modevakschool Lelystad
Opleiding 1e jaar
Kleermaker herenkleding MV
In deze opleiding leert de cursist van eenvoudig tot complex herenbovenkleding tekenen en naaien.
De cursist maakt modellen op halve en op hele schaal.
De cursist beheerst bij aanvang van deze opleiding over de basiskennis naaitechnieken.
De opleiding duurt in totaal 2 jaar. Elk lesjaar bevat 30 lessen. Het ligt aan de snelheid van de cursist
of de inhoud van de opleiding binnen het lesjaar kan worden doorlopen.
Er wordt verwacht dat de leerling buiten de lessen om voldoende aandacht aan de lesinhoud
besteedt. De huiswerkbelasting is 8 à 10 uur per week.
Deze opleiding wordt afgesloten met een certificaat. Er is momenteel nog geen diplomering mogelijk.
Lesgeld
Het lesgeld bedraagt € 700,00 per lesjaar. Dit is inclusief gebruik van papier en oefenmaterialen
tijdens de lessen. Het lesboek, papier en de oefenmaterialen voor het huiswerk, en de stof en
fournituren voor de modellen op hele schaal, dienen zelf te worden aangeschaft. Het lesgeld is ook
inclusief koffie/thee tijdens de lessen.
Het lesgeld dient voor aanvang van de opleiding geheel te zijn voldaan. In overleg is het mogelijk dat
het lesgeld in termijnen wordt voldaan.
Benodigdheden
Boeken
De boeken kunnen worden aangeschaft via www.danckaerts.nl.
- Herenkleding (3e druk, 2015) Uitgave Danckaerts. € 49,95
Tekengerei
Potloden, kleurpotloden/stiften, overtrekpapier, papierschaar, schaalmaatjes 1/2e en 1/3e schaal,
liniaal, haakse hoek of geodriehoek, overschrijfbaar plakband, grote schetsboeken voor tekenwerk.
Naaigerei
Naaimachine, spelden, naalden, garen, stofschaar, centimeter, stof voor modellen op hele schaal,
fournituren voor oefenwerk (plakvlieseline, ritsen, knopen).
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Lesprogramma 1e jaar
Opleiding Kleermaker herenkleding MV
Je leert en maakt: basis en in je eigen maat/maat van je pasmodel
- T-shirt met lange / korte mouw
- Joggingbroek met zakken, elastiek in de taille en een koordje
- Eenvoudig overhemd met kraag, zakje en mouwen zonder manchet (kort/lang)
- Jeansbroek 5-pocketmodel
- Overhemd met kraag/staander, mouw met manchet, zak, schouderpas, rugplooi en knoopsluiting
- Badjas met sjaalkraag en zakken
- Vest met capuchon, rits en zakken
- Boxershort

Lesprogramma 2e jaar
Opleiding Kleermaker herenkleding MV
Je leert en maakt: basis en in je eigen maat/maat van je pasmodel
- Klassieke pantalon
- Gilet zonder revers
- Gilet met revers
- Regenjas met raglan
- Anorak met capuchon
- Meesterstuk: colbert met reverskraag, paspelzakken, binnenwerk.
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