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Zie rooster zomerprogramma voor data en tijden 

Meld je even van tevoren aan 

Soort les Voor wie Wat  Inclusief  Zelf meebrengen Lesgeld  per 
persoon 

Inloop naailes Iedereen  Tijdens deze uren kun je op je eigen niveau aan je 
werkstuk werken waarbij je hulp krijgt bij naaivolgorde 
en naaitechnieken 

Gebruik machines 
en patronen 

Stof, fournituren € 7,50 per uur 

Lockmachine-
ochtend 

Iedereen  Leer werken met een lockmachine. Of leer wat je er 
nog meer mee kunt dan afwerken.  

Gebruik 
lockmachine, 
coverlockmachine, 
naaimachine 

nvt 
mag je eigen 
machine 
meebrengen 

€ 7,50 per uur 
Ontdek coverlock Iedereen  Wat kun je ermee en hoe werkt het? Maximaal twee 

personen per uur 

Machine uren Iedereen  Leer omgaan met naaimachine, lockmachine, coverlock. 
Je kunt ook je eigen machine (en boekje) meebrengen, 
dan help ik je die ontdekken 

Workshop Beha’s 
3 dagen plus intro 

Kennis van 
naaitechnieken 

3 zaterdagen plus intro-ochtend. Van tevoren 
aanmelden. Je gaan werken aan drie beha’s 

Stof, fournituren, 
handout, lunch 

nvt €217,- 

Workshop badpak 
op maat  

Kennis van 
naaitechnieken 

Badpak zonder beugel. Losse binnencup is mogelijk Zwempakelastiek, 
lunch 

Lycra, garen, evt 
binnencup 

€ 59,- 

Workshop basis 
Beha van Lycra 

Kennis van 
naaitechnieken 

Een beha op maat tekenen en naaien Stof en fournituren, 
lunch 

nvt € 69,- 

Workshop 
badpak/bikini op 
maat, met beugel 

Kennis van 
naaitechnieken 
en beugel beha. 

Maak een badpak met beugels in de cups of maak een 
beugelbikini. Van tevoren beugelmaat doorgeven 

Fournituren, lunch badpaklycra € 69,- 

Workshop lycra 
slips 

Kennis van 
naaitechnieken 

Basisslip en varianten daarop, van lycra Stof, fournituren, 
lunch 

nvt € 69,- 

Workshop 
sportlegging 

Kennis van 
naaitechnieken 

Sportlegging op maat tekenen en maken Handout, lunch Lycra, fournituren € 59,- 

Workshop sport 
beha 

Kennis van 
naaitechnieken 

Sport beha op maat tekenen en maken Lycra, lunch nvt € 69,- 
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14:00-17:00 5 jaar modevakschool

9:00-12:00 inloop naailes

9:00-12:00 inloop naailes

9:00-12:00 inloop naailes

9:00-12:00 inloop naailes

9:30-17:00 workshop sport beha op maat

9:30-17:00 workshop badpak/bikini met beugel, op maat (kennis van beugel-beha is vereiste)

10:00-16:30 inloop naailes

10:00-16:30 inloop naailes

10:00-16:30 inloop naailes

9:30-16:00 workshop Beha's

9:30-16:00 workshop Beha's

13:00-15:00 machine-uren

13:00-15:00 machine-uren

19:00-21:00 inloop naailes

10:00-16:30 inloop naailes

10:00-16:30 inloop naailes

19:00-21:00 inloop naailes

9:30-16:00 workshop Beha's

9:30-17:00 workshop basis lycra-Beha op maat (ter voorbereiding badpak met beugels)

10:00-12:00 ontdek coverlock
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9:30-12:00 lockmachine-ochtend

9:30-12:00 intro workshop Beha's

9:30-17:00 workshop slips lycra (basisslip, varianten op basisslip)

9:30-17:00 workshop sportlegging op maat

19:00-21:00 inloop naailes

19:00-21:00 inloop naailes

19:00-21:00 inloop naailes

9:30-17:00 workshop badpak op maat

 


