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Workshop Bandalettes maken 
 

Een bandelette, het is een brede band van kant dat je om je bovenbeen draagt. Eigenlijk is het de 

bovenste rand van een kous. Een mooi afgewerkte band die door het toepassen van speciaal elastiek 

niet afzakt. 

 

Waarom zou je nou een band om je bovenbenen dragen? Ik kan wel een paar redenen verzinnen. 

Allereerst omdat het er leuk uitziet onder een rokje of onder een korte broek. De bandelettes zijn 

zichtbaar, of net niet. Vooral voor jonge meiden is dit erg leuk. Bruiden dragen vaak onder hun 

bruidsjapon een bandelette om een of beide bovenbenen. In sommige gevallen is dat een blauwe, om 

te kunnen voldoen aan een eeuwenoude spreuk die het huwelijk voorspoed belooft: “something old, 

something new, something borrowed and something blue”. 

Een derde reden om bandelettes te dragen is het bezit van stevige bovenbenen die in de warmere 

maanden voor ongemak zorgen. Bij het dragen van rokjes of korte broeken plakken en schuren de 

bovenbenen tegen elkaar, wat voor onaangename plekjes kan zorgen. Je kunt natuurlijk een 

fiets/sportbroekje aantrekken, maar op een mooie zomerdag is dat toch een laagje extra om je lijf en 

dus warm. Je bovenbenen plakken dan niet meer tegen elkaar maar er zullen op andere plekken extra 

transpiratiespoortjes ontstaan.  Mooie banden om je bovenbenen kunnen een elegante oplossing zijn.  

 

Tijdens de workshop maak je twee bandalettes in de maat van je eigen bovenbenen. 

De workshop is op zaterdag 19 mei 2018 van 9:30 tot 13:30 uur. 

 

Tijdens de workshop kun je gebruik maken van de machines en faciliteiten van  de Modevakschool. Je 

mag natuurlijk ook je eigen machine en gereedschap meebrengen. 

Onder begeleiding van de lerares maak je stap voor stap de bandalettes. 

Bij Modevakschool Lelystad wordt gewerkt in kleine groepen, maximaal 6 deelnemers. Dus als je wilt  

meedoen, geef je dan snel op. 

De kosten zijn € 49,- per deelnemer. Hiervoor krijg je de workshop, maar ook koffie, thee en een 

lunch. 

Je kunt je opgeven via het aanmeldformulier op de website www.modevakschoollelystad.nl 
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