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Badpak op maat
In plaats van de Halve Marathon Mode Maken gaan we aan de slag met badpakken. Dit op verzoek
van cursisten en bij gebrek aan interesse voor de halve marathon.
Zaterdag 26 mei beginnen we om 9:00 uur en werken door tot je badpak af is (tot uiterlijk 17:00
uur). Het wordt een badpak zonder cups, want anders moet je eerst weten hoe je een BH maakt.
Meebrengen: Lycra voor je badpak. Bijpassend garen. Je hebt Lycra met de lengte van 1 meter
nodig voor een normal badpak. Meet voor de zekerheid even op: van het kruis over je buste naar de
schouder. Wil je het schouderbandje in een stuk maken dan loopt die over de schouder naar het
rugpand.
Het voorpand wordt van dubbel stof. Je kunt ook een combinatie maken van twee kleuren Lycra.
Ik zorg voor het zwempakelastiek en de juiste naalden voor het stikken van je badpak.
We beginnen met maatnemen over je ondergoed. Zorg dus dat je ondergoed aan hebt waarmee je
voor de dag wilt komen.
Na het maatnemen bepalen we het rekpercentage van je Lycra en teken je je eigen badpak. Dat
gaat stapsgewijs. Je tekent een slip en een shirt en die combiner je tot een badpak. Ik vertel je
precies hoe je dat moet doen.
Daarna leg je de patroondelen op de stof en knipt de lycra. Als je badpak in elkaar is gestikt pas je
die eerst aan voordat het wordt afgewerkt met elastiek.
Kosten: € 59,00,- per deelnemer.
Inclusief: zwempakelastiek, koffie, thee, lunch
Exclusief: Lycra en bijpassend garen.
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 je badpak.
Bij Modevakschool Lelystad wordt gewerkt in kleine groepen, maximaal 6 deelnemers. Dus als je
wilt meedoen, geef je dan snel op.
Je kunt je opgeven via het aanmeldformulier op de website www.modevakschoollelystad.nl
Vermeld het even als je bepaalde dingen echt niet mag eten of drinken tijdens de lunch.
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