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Kalender- 

week 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Bijzonderheden/ 

Kleur papier  

36     

37        

38 1  Project 
Claudy 

    

39 2  Les 1    Huiswerk:  
Tekening colbert 
afmaken 

40 3  Project 
Claudy 

    

41 4  Les 2    Huiswerk: tekening 
mouw 
+ reverskraag afmaken 

42 5  Les 3    Stofoplegging Colbert 

43  Herfstvakantie  

44 6  LLB mode 2    Stofoplegging voering 
 

45 7  Project 
Claudy 

  1e kans  
voor 16 uur  

 

46 8 Les 4 
9-16 uur 

                             Gesprekken 
MM2 

Les 5 
9-16 uur 

Portfolioweek 

 
Wat moet af?        Beoordeling 

v Tekening Colbert, reverskraag,beleg en voering, 1:4   Cijfer 
v Tekening Mouw, boven en ondermouw en voering 1:4    Cijfer 
v Stofoplegging colbert/mouw en voering schaal 1:4     Cijfer 
v Toest Patroon        Cijfer 
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Lessen  Periode  5 
 
 
Les 1  Week:  39 
Tekening ‘Colbert op maat klant’          schaal 1:4 
Als eerstes begin je met het tekenen van het grondpatroon “Colbert met naar voren geschoven 
zijnaad en zijpand” op schaal 1:4   (blz. 29 - 33 ). 
Je tekent op de maten van je klant/klasgenoot. Hiervoor ga je in tweetalen maat nemen. Deze 
noteer je in de tabel van het colbert. 
Jij krijgt uitleg over de taillering van het colbert. 
Ook gaan je knipjes, MI voor/achter, RvD en namen ( VP, AP , Zijbaan ect ) in de patroondelen 
tekenen/schrijven. 
Huiswerk: tekening colbert  
De tekening van het colbert wordt beoordeeld en telt mee op je rapport. (Cijfer) 

 
 
Les 2  Week:  41 
Opdracht Patroon 
Tekening ‘Mouw op maat klant’           schaal 1:4 
Tekening Reverskraag                  schaal 1:2 / 1:4 
Bij het colbert hoort ook de tweegedeelte colbertmouw op schaal 1:4   (blz. 17 - 22 ). 
Deze tekenen jij vandaag, maar eerst heb je extra maten nodig om te beginnen. Je meet op je 
tekening van je colbert de Armsgathoogte en de Armsgatomtrek op en verwerkt deze in de 
maattabel voor de colbertmouw. Laat je tabel van de docent controleren. 
Trek boven de lichtbak de mouw op een A4 over zodat je de boven- en ondermouw los van elkaar 
hebt (zie blz 22). 
Vandaag tekenen je de reverskraag, deze oefen je eerst op A3 op schaal 1:2 (blz. 62 - 65 ). 
Als deze af is teken je dezelfde reverskraag op je tekening van je colbert. Nu is het schaal 1:4 en 
wel kleiner en moeilijker te tekenen. 
Huiswerk: tekening mouw  
De tekening van de mouw wordt beoordeeld en telt mee op je rapport.    (Cijfer) 
Tekening boven- en ondermouw                                                                  afvinken 
De reverskraag op A3 , schaal 1:2                            afvinken 

 
 
 
Les 3  Week:  42 
Intekenen Beleg en voering      schaal 1:4 
Stofoplegging Colbert en Voering 
Maak een kopie van je tekening van het colbert. Op deze kopie tekenen je het beleg van het 
voorpand en ook het achterpand in. Ook de bovenkraag krijgt extra wijdte zodat hij op je colbert 
goed naar achteren kan vallen en niet de onderkraag eronder weg kruipt. (blz 67B) 
Maak nu weer een kopie van deze tekening en teken hier de voering in (blz 67C). 
Voor het intekenen van de voering van de mouw maak je van de losse boven- en ondermouw een 
kopie (blz 67D).  
Deze les ga je een stofoplegging van je colbert en de voering maken.  
Draai bij het VP ook de bustesuçon dicht tijdens het overtrekken en draai hem in de zakingreep 
van je VP.  



Trek alle patroondelen van stof en voering over op patroontekenen papier en plak deze stof 
sparend op. Geef ook aan hoeveel stof en voering je nodig bent. 
De stof breedte van de colbertstof = 75 cm . Opplakken op oranje papier 
De stof breedte van de voering = 70 cm.  Opplakken op geel papier 
De stofoplegging van het colbert/mouw en van de voering worden beoordeeld en tellen mee op 
je rapport. (Cijfer)  
 

 

 Herfstvakantie Week:  43 
 
 
 

Les 4                Maandag  Week:  46 
Toets Patroon 
Grondpatroon colbert op maat van je klant           schaal 1:1 
Tekenen reverskraag/beleg          Schaal 1:1 
Grondpatroon mouw op eigen maat            schaal 1:1 
Als eerste maak je de toets Patroon, het cijfer hiervan telt mee op jou rapport. 
Je tekenend het grondpatroon colbert met na voren geschoven zijnaad (blz 29-33) in het groot op 
de maten van je klant ( schaal 1:1). Teken ook de split bij je achterpand. Deze is ca. 20 cm hoog en 
4 cm breed. 
Teken ook je reverskraag, beleg in Vp en AP, zakingreep, evt borstzak in je grondpatroon. 
Op het grondpatroon van je colbert meet de armsgat omtrek en hoogte, deze heb je nodig om je 
tweegedeelte mouw te tekenen (blz. 17-22). Teken ook je de mouwsplit aan je nouw, deze is 12 
cm hoog en 4 cm breed. 

 

 
 
 
Les 5                 Vrijdag Week:  46 
Modelintekening colbert voor jou klant            schaal 1:1 
Op het grondpatroon van je colbert meet de armsgat omtrek en hoogte, deze heb je nodig om je 
tweegedeelte mouw te tekenen (blz. 17-22). Teken ook je de mouwsplit aan je nouw, deze is 12 
cm hoog en 4 cm breed. 
Het grondpatroon van je mouw wordt beoordeeld en telt mee op je rapport. (OVG  

 

 
  



 
 
 

Beoordeling van de kwaliteiten van de patronen 
 
 
 

  JA  NEE 
1 Alle codes zijn op de juiste manier weer gegeven: 

(Naam klant, model, klantnummer, RvD, aantal keer knippen, 
patroondeel en materiaal). 

  

2 Alle knipjes op de patronen zijn volledig en op de juiste plek aanwezig. 
 

  

3 Alle markeringspunten zijn aangegeven. 
(bv de plaats van de zak ect) 

  

4 De patroondelen die bij elkaar horen passen aan elkaar. 
 

  

5 De patronen zijn voorzien van de juiste naden en zomen en de correcte 
naadbreedtes zijn toegepast.  
 

  

6 Waar nodig zijn patronen haaks getekend. 
 

  

7 De patroondelen zien er netjes uit. 
  

  

 
Bereken per kledingstuk het aantal punten dat u geeft voor de bijbehorende 
beoordelingscriterium 

� 2 punten (bij 0 keer nee) 

� 1 punt (bij 1 keer nee) 

� 0 punten (bij meer dan 1 keer nee) 

 

 

 
  



BEOORDELING          PATROONTEKENEN         MM3     P9 
Naam student: 

 
Tekening colbert + beleg en voering      schaal  1:4                        CIJFER 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening       
2 Reverskraag + beleg       
3 Voering       
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 het colbert met naar voren geschoven zijnaad getekend? Zit de taillering erin? 

Staan de maten van de klant op de tekening? Heb jij netjes en met dunne potlood 
getekend? 

Reverskraag + beleg Is de reverskraag getekend eerst op schaal 1:2 en ook op 1:4 op de tekening van je 
VP? Heb je het beleg voor en achter op de kopie van de tekening getekend? 

Voering Is de voering op de kopie ingetekend?  
Inzet/aanwezigheid in de les Vertoon je voldoende inzet in de les en ben je min 80% aanwezig? 

 
Tekening Mouw en voering      schaal  1:4                          CIJFER 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening       
2 Boven en ondermouw       
3 Voering       
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 tweegedeelte mouw getekend? Staan de maten van de klant op de tekening? 

Heb jij netjes en met dunne potlood getekend? Staan de benamingen, RVD 
knipjes op de tekening? 

Boven en ondermouw Is de boven en ondermouw los van elkaar overgetrokken?  
Voering Is de voering op de kopie ingetekend? Staan de benamingen, RVD knipjes op 

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

 



 
Stofoplegging ‘Colbert/mouw /voering’       schaal  1:4                       CIJFER 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid Stofoplegging       
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 stofoplegging Zijn er 2 stofoplegging van de stof en de voering ingeleverd?  Is aangegeven 

hoeveel stof en voering er nodig is? 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? 

Stofoplegging Liggen de patroondelen stof sparend op de stof/voering? Zijn alle patroondelen 
uit de tekening gehaald, liggen ze Rvd op stof? Is de stof 75 cm breed en de 
voering 70 cm? 

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

 
 
 
 



 


