Modevakschool Lelystad

Bezoekadres: Vossemeerstraat 34
8226 HT Lelystad

Workshop basis Beha’s op maat
Tel: 06-14120963
Mail: sonja@modevakschoollelystad.nl
Web: www.modevakschoollelystad.nl

Drie zaterdagen werken we aan beha’s in je eigen maat. De zaterdag ervoor wordt je
opgemeten zodat ik de juiste beugelmaten kan bestellen.
We gaan aan de slag op:
Zaterdag 21 juli van 10:00 tot 12:00 uur, Maatnemen en introductie.
Zaterdag 28 juli van 9:30 tot 16:00 uur
Zaterdag 4 augustus van 9:30 tot 16:00 uur
Zaterdag 11 augustus van 9:30 tot 16:00 uur
Je hoeft niets mee te brengen. De workshop is inclusief materialen en lunch.
Je kunt wel je voorkeur voor kleur van het kant en lycra doorgeven, dan kijk ik wat mogelijk
is.
Zorg dat je bij het opmeten tijdens de eerste zaterdag een goed passende beha aan hebt.
Tijdens de workshop kun je drie beha’s maken in je eigen maat.
Kosten: € 217,- per deelnemer
Inclusief: koffie, thee, lunch en materialenpakket ter waarde van €50,- (Lycra, strokenkant,
beugels en fournituren voor in ieder geval 3 producten en bijbehorend garen).
Je kunt 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 de beha’s stap voor stap.
Bij Modevakschool Lelystad wordt gewerkt in kleine groepen, voor deze workshop geldt:
maximaal 4 deelnemers. Dus als je wilt meedoen, geef je dan snel op.
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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
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: Indien nodig afmaken BH.

Les 2
-

Afmaken BH 1 indien nodig
Uitleg BH 2 met verhoogde beugel middenvoor
Tekenen BH 2 met verhoogde beugel op eigen maten
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.

Les 3
-

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
naaien van BH 3,middenvoorpandje, cups en rugpanden
BH 3 passen en eventuele correcties doorvoeren
BH 3 verder afmaken

