
LESBRIEF    PATROONTEKENEN 
 

Thema: ROK / BROEK / BLOUSE / JURK 
MM3      PERIODE 9    2019/20                             

 

 
 

Kalender- 
week 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Bijzonderheden/ 
Kleur papier  

36     

37        

38 1       

39 2 Les 1 / Rok     Huiswerk: tekening rok 
afmaken Inleveren Rok 

40 3 Les 2 / 
Patroon  

    Inleveren opdracht Rok  
 

41 4 Les 3 / Rok     Huiswerk: tekening broek 
afmaken Inleveren Broek 

42 5 Les 4 / Broek     Inleveren opdracht Broek 

43  Herfstvakantie  

44 6 Les 5 / Broek     Huiswerk: tekening jurk 
afmaken 

45 7 Les 6 / Jurk    1e kans  
voor 16 uur 

  

Inleveren opdracht jurk 
Voor 15 uur 
 

46                                  Portfolioweek                                

 
 
Wat moet af?        Beoordeling 
 

v Tekening + Model intekening ‘Opdracht Rok’ + stofoplegging    Cijfer 
 

v Tekening + Model intekening ‘Opdracht Broek’ + stofoplegging   Cijfer 
 

v Opdracht Patroon (schrijtelijke toets)      Cijfer 

 



Lessen      Periode      9 
 
 
 

P 9 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 

 
Jullie zijn nu 3e jaars, dit houd in dat je nog meer zelfstandig aan het werk moet. 
De lessen zijn goed gevuld met opdrachten, dit is al de voorbereiding op jullie examen. 
Er zijn steeds 2 lessen voor de rok of de broek of de jurk.  
 

Benodigdheden: 

 
 

Les 1  Week:  39 
Maat nemen ‘Rok’    +     Rechte Rok      schaal 1:4 

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.   
Je tekent een rechte rok (blz 1.3 – 1.4) op de maten van je klant/klasgenoot. Bij de rok hoort ook 
het halve tailleband (blz 1.7 – 1.8) en een split ( 2x 4 cm, lengte ca 20 cm). 
We voegen merktekens (knipjes  >) , M.A. (midden achter), M.V. (midden voor), stofvouw en ook 
RVD (recht van draad) toe op de patroon. 

rechte rok tekenen als deze tijdens de les niet af is. 

 
 
 



Les 2  Week:  40 
Opdracht Patroon 
Tijdens het examen wordt ook het patroon gecontroleerd. Hiervoor zijn er beoordelingscriteria 
waar wij samen naar kijken. Elke tekening en of stofoplegging moet aan deze ijzen voldoen, wil jij 
een voldoende op de patronen krijgen.  
Verdere instructies lees je op www.mode-
styling.nl/vakken/patroontekenen/MM3/opdracht_patroon. 
Vanaf nu ga je alle opdrachten die je voor patroontekenen maakt met de ‘opdracht Patroon’ 
toepassen. Hierop word jij bij beoordeelt. 

De ‘opdracht Patroon’ wordt getoetst met een schriftelijk toets (cijfer), deze maak jij in les 5 (cijfer). 

 
 
Les 3  Week:  41 
Model intekening Rok    schaal 1:4 
Je gebruikt de rechte rok als basisrok voor je model intekening. Maak van je tekening eerst een 
kopie en teken hier het model in. 
Verdere instructies lees je op www.mode-styling.nl/vakken/patroontekenen/MM3/opdracht rok. 
Je voegt merktekens (knipjes  >) , M.A. (midden achter), M.V. (midden voor), stofvouw en ook RVD 
(recht van draad) toe op de patronen. 
Hier maak je een stofoplegging van, de stof is 75cm breed, je legt de patroondelen stof sparend 
op de stof en geeft aan hoeveel stof je nodig hebt. 

De tekening ‘rechte rok’ en de ‘model intekening rok’ + stofoplegging worden beoordeeld en tellen 
mee op je rapport. (Cijfer) 

 
 
Les 4  Week:  42 
Maat nemen Broek       +        Gladde pantalon          schaal 1:5 
Je hebt voor het tekenen van de broek andere maten nodig. Meet daarom die maten bij je 
klant/klasgenoot op en verwerkt deze in de maattabel broek. 
Je tekent de ‘gladde pantalon met een suçon in het VP’ (blz 1.3-1.6). Bij de broek horen eveneens 
het tailleband en  ondertree met gulp (blz 1.15-1.16). 

gladde pantalon tekenen, als deze tijdens de les niet af is. 

 
 
 Herfstvakantie Week:  43 

 
 
Les 5  Week:  44 
Model intekening Broek     schaal 1:5 
Je gebruikt de ‘gladde pantalon’ als basisbroek voor je model intekening. Maak van je tekening 
eerst een kopie en teken hier het model in.  
Verdere instructies lees je op www.mode-styling.nl/vakken/patroontekenen/MM3/opdracht broek. 
Je voegt merktekens (knipjes  >) , M.A. (midden achter), M.V. (midden voor), stofvouw en ook RVD 
(recht van draad) toe op de patronen. 
Hier maak je een stofoplegging van, de stof is 75cm breed, je legt de patroondelen stof sparend 
op de stof en geeft aan hoeveel stof je nodig hebt. 
De tekening ‘gladde pantalon’ en de ‘model intekening broek’ + stofoplegging worden 
beoordeeld en tellen mee op je rapport. (Cijfer) 
 

 
 



Les 6  Week:  45 
Maat nemen Jurk       +          Jurk en mouw      schaal 1:4 

Je hebt voor het tekenen van een jurk andere maten nodig. Meet daarom die maten bij je 
klant/klasgenoot op en verwerk deze in de maattabel bovenkleding. 
Je tekent de basispatroon van de jurk (blz 1.7 – 1.12) en de mouw (blz 1.23 – 1.24). 

basispatroon jurk en mouw tekenen, als deze tijdens de les niet af zijn. 
 
 

 
 
Les 7  Week:  46 
Model intekenen  ‘Jurk’ 
Je gebruikt de ‘jurk en de mouw’ als basispatroon voor je model intekening. Maak van je 
tekeningen eerst een kopie en teken hier het model in.  
Verdere instructies lees je op www.mode-styling.nl/vakken/patroontekenen/MM3/opdracht jurk. 
Je voegt merktekens (knipjes  >) , M.A. (midden achter), M.V. (midden voor), stofvouw en ook RVD 
(recht van draad) toe op de patronen. 
Hier maak je een stofoplegging van, de stof is 75cm breed, je legt de patroondelen stof sparend 
op de stof en geeft aan hoeveel stof je nodig hebt. 
De tekeningen ‘jurk en mouw’ en de ‘model intekening jurk’ + stofoplegging worden beoordeeld 
en tellen mee op je rapport. (Cijfer) 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

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 + Stofoplegging ‘Opdracht rok’       schaal  1:4                       CIJFER 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening/modelintekening       
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/modelintekening 

Is de rechte rok met tailleband en split correct getekend? Staan de maten van de 
klant op de tekening? Is ook de modelintekening correct ingetekend? 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? 

 
Tekening + Stofoplegging ‘Opdracht broek’       schaal  1:5                       CIJFER 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening/modelintekening       
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/modelintekening 

Is de gladde pantalon met voorsucon, tailleband, ondertree met gulp correct 
getekend? Staan de maten van de klant op de tekening? Is ook de modelintekening 
correct ingetekend? 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? 

 


