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Lessen  Periode  1 

 
 
 

P 1 Maat nemen 
Stofoplegging 
Basistechnieken voor het tekenen van een rok op eigen maat 
Model intekenen verschillende rokmodellen 

BENODIGHEDEN Schaal liniaal, vulpotlood, gum, geodriehoek, schaatsmallen, passer, 
papierschaar, centimeterband 

PRESENTATIE In de portfolioweek 
BEOORDELING Tijdens de les en portfolioweek 
LESMATERIAAL Patroontekenboek ‘ROK’, schaalliniaal, tekeningen van de opdrachten 

Bij incompleet lesmateriaal = afwezig gemeld in Eduarte 
AANWEZIGHEID Eduarte 
INZET in de   
LESSEN 

Word beoordeeld, zie beoordeling formulier 

 

 

 

Wat moet af?        Beoordeling 
v Rechte rok maten van Emma Scholten     afvinken 
v Rechte Rok op ‘model klant’ + stofoplegging 1:4      Cijfer 
v Modelontwikkeling Taillewijdte en heupwidte strakker/wijder  OVG 
v Stofoplegging ‘Klokrok met heupstuk’  1:4     Cijfer 
v Stofoplegging ‘Klokkende broekrok’  maten model klant   1:4  Cijfer 
v Toets begrippen rok       Cijfer 



Les 1 Atelierweek Week:  36 
Maat nemen ‘Rok’ + Tekenen Rechte rok ‘Emma Scholten’ 
Wat is eigenlijk maat nemen? Uitleg!  Ga in tweetallen elkaars maten nemen met de 
centimeterband en doe of je elkaars klant bent. Neem netjes en discreet de maten en noteer ze op 
de matenlijst voor de rok.   
Met behulp van het schaalliniaal gaan we op 1:4 schaal tekenen. 
Wij tekenen een rechte rok (blz 1.3 – 1.4) met maten van Emma Scholten.  
Doormiddel van de maten en lijnen uit te zetten, ontstaat er een op maat getekende vorm waar de 
rok in ontstaat. 
We tekenen ook nog het halve tailleband (blz 1.7 – 1.8) en een split aan de rok. 
We voegen merktekens (knipjes  >) , M.A. (midden achter), M.V. (midden voor), stofvouw en ook 
RVD (recht van draad) toe op de patroon. 

 
 
Les 2  Week:  37 
Rechte Rok  ‘Model klant’        schaal 1:4      
Tijdens de atelierweek heb jij maten opgenomen van jouw klasgenoot. Deze maten zijn nu jouw 
klant. Jij tekent op deze maten opnieuw het grondpatroon van de rechte rok. Zie les 1.  Schrijf ook 
de maten van de ‘klant’ op het papier van de tekening. De docent heeft deze nodig om de 
tekening te kunnen controleren. 
Ook het tailleband hoort hier weer bij.  
We voegen merktekens (knipjes  >) , M.A. (midden achter), M.V. (midden voor), stofvouw en ook 
RVD (recht van draad) toe op de patroon. 

 
 
Les 3  Week:  39 
Stofoplegging Rechte Rok  ‘Model klant’ 
Vandaag maken we als eerstes de toets ‘Begrippen rok’  
Nadat we de rechte rok hebben getekend moeten de patroondelen op de stof gelegd worden. 
Hoe doe je dat eigenlijk? Ook dit gaan we op schaal oefenen. De stofbreedte is 75 cm.  
Voor de stofoplegging (blz 1.11- - 1.12) neem je de rechte rok ‘Model klant’ en het tailleband over 
op patroontekenpapier en plak deze op je stof/papier. 
Wij beginnen deze les ook met het tekenen van de rechte rok op schaal 1:1. Hiervoor neem je ca. 
1 meter patroontekenenpapier en maakt hierop je ‘basis/grondpatroon’. 
De toets wordt beoordeeld met een cijfer en telt mee op je rapport. 
De tekening rechte rok op ‘Model klant’ 1:4 en de stofoplegging worden beoordeeld en tellen 
mee op je rapport. (Cijfer)  

 
 
Les 4  Week:  40 
Grondpatroon ‘Rechte rok Model klant’           schaal 1:1 
Je gaat de rechte rok nu op de maten van jouw klant tekenen in het groot. Schaal 1:1 
De tailleband, de split, M.A. (midden achter), M.V. (midden voor), stofvouw en ook RVD  moeten 
getekend worden.   
De basisrok bewaar je in een plastikhoesje. Misschien gaan we er nog een ander model van 
maken. 
Uiteindelijk ga je de rok naaien bij naaitechnieken. 
 

 



Les 5  Week:  41 
Model intekenen ’Eigen rok’, schaal 1:1 
Verder met de ‘rok op Model klant’ in het groot. 
Vanuit het grondpatroon van de rechte rok gaan we een model intekening maken. Hiervoor teken 
je de basisrok/ tailleband over op patroontekenpapier. Dan veranderen we hem in het model van 
jouw klant. Je hoort in deze les aan welke eisen de rok moet voldoen. 
Deze les moeten de patronen voor je klant af zijn. (VP, AP met split en tailleband). 

 
 

Les 6  Week:  42 
Modelontwikkeling: Band-/heupwijdte veranderen 
   Model intekenen: ‘Klokrok met heupstuk’      schaal 1:4 
Je leert vandaag hoe je de band/taillewijdte kunt aanpassen als deze te strak of te wijd zijn     (blz. 
3.15-3.18). Film op ‘Mode maken doe je zo’. 
Model intekenen houdt in, dat je een basisrok gaat veranderen in een ander model. Je gebruikt 
voor deze opdracht een tekening/print van de docent. Deze modelintekening/print is ook te 
downloaden van de site. 
Deze les tekenen we in de basisrok een ‘Klokrok met heupstuk’ (blz 2.25 -2.26) 
Van de dit model maak je een stofoplegging (stofbreedte is 75 cm). 
Huiswerk: tekenen in de basisrok dat de heupwijdte te strak en te wijd is in (blz. 3.21-3.22 + 3.25-
3.26)  

 

 Herfstvakantie Week:  43 
 
 

Les 7  Week:  44 
Tekening: ‘Klokkende broekrok’ Model klant         schaal 1:4 
Deze les tekenen we de ‘Klokkende broekrok’ (blz 2.13 -2.14) op de maten van jouw klant. Schrijf 
deze maten weer op de tekening zodat de docent het kan controleren. 
Je begint met het tekenen van ‘halve cirkelrok’ (blz. 1.33 – 1.34).  
Voor de tussenbeendelen teken je zie ‘broekrok (blz. 1.25 – 1.26). 
Ook je tailleband hoort hier weer bij en teken ook de zak op de zijnaad. Vergeet niet om de 
patroondelen te benoemen, RvD en knipjes te geven. 
Haal alle patroondelen uit de tekening en maak hier een stofoplegging van. Stofbreedte is 75 cm. 

 
 

Les 8  Week:  45 
Maat nemen ‘ Broek’       Tijd om opdrachten af te maken 
Voor de broek hebben we weer nieuwe maten nodig. Ga in tweetallen elkaars maten nemen met 
de centimeterband en doe of je elkaars klant bent. Neem netjes en discreet de maten en noteer ze 
op de matenlijst voor de broek. 

 

 Portfolioweek Week:  46 
 

  



BEOORDELING          PATROONTEKENEN         ROK      P1 
 
Naam student: 
 

Tekening ‘Rechte Rok’ Maten Emma Scholten     schaal 1:4 Afvinken 

  
 

Tekening + Stofoplegging ‘Rechte rok Model klant’     schaal  1:4                   CIJFER 
Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening       
2 Maten en benoeming delen correct       
3 Stofoplegging       
4 Inzet/aanwezigheid in de les       

Totaal Punten  
Cesuur: 20 punten = 10,  voldoende = 11= 5,5   Onvoldoende 10 punten= 5,0  
Feedback:  
 
 
 
 
 
 
 
Beoordeling   1e kans  2e kans  

 
Volledigheid tekening Is de rechte rok met tailleband en split correct getekend? Staan de maten van de 

klant op de tekening? Heb jij netjes en met dunne potlood getekend? 
Maten/benoeming delen correct Zijn alle patroondelen benoemt, RvD aangegeven en de patroondelen met 

knipjes verzien? Kloppen de Taillewijdte en de heupwijdte overeen met de 
maten van jouw klant? 

Stofoplegging Zijn alle patroondelen uit de tekening gehaald, liggen ze Rvd op stof? Zijn ook 
deze verzien van knipjes, benoeming, en de stof 75 cm breed? 

Inzet/aanwezigheid in de les Vertoon je voldoende inzet in de les en ben je min 80% aanwezig? 

 
 
Modelontwikkeling Taille en Heupwijdte te strak/te wijdt               OVG 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening       
2 Correct getekend       
3 Netheid       

Totaal Punten  
Cesuur: 15-14 punten = goed, 13- 8 punten = voldoende,  < 7 punten = onvoldoende 
Feedback:  
 
 
 
 
Beoordeling  1e kans  2e kans  

 
Volledigheid tekening Zijn beide tekeningen ingeleverd? Taillewijdte en Heupwijdte 
Correct getekend Zijn alle 4 modelontwikkeling correct ingetekend? 
Netheid Werk jij netjes en laat je voldoende inzet zien? 



Tekening + Stofoplegging ‘Klokrok met heupstuk’      schaal  1:4                   CIJFER 
Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening       
2 Patroondelen correct       
3 Stofoplegging       
4 Inzet/aanwezigheid in de les       

Totaal Punten  
Cesuur: 20 punten = 10,  voldoende = 11= 5,5   Onvoldoende 10 punten= 5,0  
Feedback:  
 
 
 
 
Beoordeling  1e kans  2e kans  

 
Volledigheid tekening Zijn de modelintekening en de stofoplegging ingeleverd? Is het model van de 

klokrok correct ingetekend? Is ook het heupstuk ingetekend? 
Patroondelen correct Zijn alle patroondelen benoemt, RvD aangegeven en de patroondelen met 

knipjes verzien? Zijn de beide rokdelen aan de onderkant opengedraaid? 
Stofoplegging Zijn alle patroondelen uit de tekening gehaald, liggen ze Rvd op stof en is de 

stof 75 cm breed? Zijn de patroondelen netjes uitgeknipt en opgeplakt?  
Inzet/aanwezigheid in de les Laat jij genoeg groei in de les zien en heb jij een actieve werkhouding? 

 
Tekening + Stofoplegging ‘Klokkende broekrok  Model klant’                        CIJFER 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening       
2 Maten en benoeming delen correct       
3 Stofoplegging       
4 Inzet/aanwezigheid in de les       

Totaal Punten  
Cesuur: 20 punten = 10,  voldoende = 11= 5,5   Onvoldoende 10 punten= 5,0  
Feedback:  
 
 
 
 
 
 
Beoordeling   1e kans  2e kans  

 
Volledigheid tekening Is als basis de halve cirkelrok correct getekend? Zijn ook de tussenbeendelen van 

de broekrok, de zak en het tailleband getekend? Staan de maten van de klant op 
de tekening? Heb jij netjes en met dunne potlood getekend? 

Maten/benoeming delen correct Zijn alle patroondelen benoemt, RvD aangegeven en de patroondelen met 
knipjes verzien? Klopt de Taillewijdte en de roklengte overeen met de maten 
van jouw klant? 

Stofoplegging Zijn alle patroondelen uit de tekening gehaald, liggen ze Rvd op stof? Zijn ook 
deze verzien van knipjes, benoeming, en de stof 75 cm breed? 

Inzet/aanwezigheid in de les Vertoon je voldoende inzet in de les en ben je min 80% aanwezig? 

 
Toets  ‘Begrippen Rok’                      CIJFER 

Cesuur:      0 fout= 10,0     1= 9,3      2= 8,5         3= 7,8      4= 7,0       5= 6,3      6= 5,5       
                          7= 5,2       8= 4,9      9= 4,6      10= 4,3     11= 4,0     12= 3,7     13= 3,4 
Beoordeling   1e kans  2e kans  
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