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Combi-lessen patroontekenen en naaitechnieken Opleidingsjaar 2020-2021
Inhoud opleiding
In deze opleiding leert de deelnemer op patronen uit modebladen aan te passen, zelf patronen op
maat te tekenen en kledingstukken op maat te maken met bijbehorende naaitechnieken.
Vooropleiding/voorkennis
De deelnemer heeft een basis naaivaardigheid nodig om te kunnen starten met deze opleiding.
Lesrooster
De lessen zijn wekelijks op donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur.
Huiswerkbelasting
Er zit geen huiswerkverplichting aan deze lessen.
Lesgeld
Het lesgeld bedraagt € 140,- per 7 lessen van elk 2 uur. De lessen kunnen telkens met 7 of 14 lessen
worden verlengd.
Het lesgeld is exclusief boeken, gereedschap en materialen.
Boeken / boekengeld
Indien de wens is om zelf patronen op maat te tekenen is een lesboek (naar keuze) nodig.
De boeken kunnen worden besteld via de webshop Danckaerts.nl.
- Dameskleding en Lingerie
39e (geheel herziene) druk, ISBN 90-808552-1-9, Uitgave Danckaerts, Prijs € 49,95
- Meisjes-, Jongens- en Babykleding
2e geheel herziene druk, ISBN 978-90-808552-5-0, Prijs € 49,95. Uitgave Danckaerts
Er zijn meer lesboeken beschikbaar, zoals voor herenkleding en proportie.
Lesbenodigdheden: naaigerei/tekengerei/stof en fournituren
De cursist schaft zelf teken- en naaigerei aan.
- Tekengerei: liniaal, geodriehoek, schaalmaatje ½, ¼, ⅓ (verkrijgbaar bij de docent of via de
webshop van Danckaerts), passer, potlood, gum, overschrijfbaar plakband (scotch-tape),
overtrek/patroonpapier.
- Naaigerei: naaimachine met toebehoren, centimeter, spelden, naalden, garen, stoffen voor
het maken van proefmodellen, ritsen, rijggaren, kleermakerskrijt, plakvlieseline,
patroonpapier.
In het atelier van de modevakschool zijn machines en linialen aanwezig. Deze hoeven niet door de
cursist te worden meegenomen (maar mag wel).
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Diploma te behalen?
Deze opleiding werkt niet toe naar examens.
Eindtoets tijdens de opleiding
Deze opleiding heeft geen eindtoets.
Mogelijke vervolgopleiding
Na deze opleiding kan de deelnemer de studie voortzetten met de opleiding:
Costumier/Costumière dames/meisjesbovenkleding
Coupeur / Coupeuse heren/jongensbovenkleding
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