
 
LESBRIEF    PATROONTEKENEN 

 
MM 2             Periode 6                    2019/20  
 

 
 

 
 

Kalender- 
week 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Bijzonderheden  
kleur papier 

47 1 19 
nov 

      

48 2 26 
nov 

 Project 
Claudy 

  2e kans P1   

49 3 3 
dec 

 

 Les 1     
 

50 4 10 
dec 

 Les 2 
 
Ouderavond 

   Inleveren 
stofoplegging 
‘Colbert 
Voering 

51 5 17 
dec 

 

 Les 3  Kerstontbijt Studenten vrij   

52  24 
dec 

Kerstvakantie      

01  31 
dec 

  Kerstvakantie    

02 6 7 jan  Project 
Claudy 

Les 6    

03 7 14 
jan 

 Les 4     Inleveren  
Jumpsuit 

04 8 21 
jan 

 Les 5   Open dag  

05 9 28 
jan 

 Les 6   Toets dag / 
Inlever dag 
1e kans 

Inleveren 
stofoplegging 
Gevoerde jurk 

06 10 4 
feb 

 Project 
Claudy 

   Portfolioweek 



 
 
 
 

Wat moet af?        Beoordeling 
 

v Modelintekening + stofoplegging ‘Colbert’, schaal 1:4   Cijfer 
v Modelintekening + stofoplegging ‘Jumpsuit’, schaal 1:5   Cijfer 
v Modelintekening + stofoplegging ‘Jurk, gevoerd’, schaal 1:4  Cijfer 

 
 

 
Lessen  Periode  6 

 
 
 

P 10 Maat nemen 
Stofoplegging 
Basistechnieken voor het tekenen van een rok op eigen maat 
Model intekenen verschillende kragen, mouwen, jumpsuit en gevoerde 
jurk  

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

PRESENTATIE In de portfolioweek 
BEOORDELING Tijdens de les en portfolioweek 
LESMATERIAAL Patroontekenboeken, schaalliniaal, tekeningen van de opdrachten 

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

Word beoordeeld, zie beoordeling formulier 

 
  



 
 
 
Les 1 + 2  Week: 49+50 

Model intekenen       ‘Colbert’      schaal 1:4 
Je maakt een model intekening ‘van de jumpsuit’ op de maten van Emma Scholten.  

In de lesbrief van het ‘Colbert’ vind jij de uitleg. Hij is ook te vinden op www.mode-styling.nl	
onder vakken/patroontekenen/Opdracht Colbert. 
Deze opdracht moet in 2 lessen af zijn en wordt beoordeeld met een cijfer. 
Kleur papier: stof op roze en voering op geel 

 
 Kerstvakantie Week: 52 + 1 

 
 
 
 
Les 3 + 4  Week: 51 + 3 

Model intekenen       ‘Jumpsuit’      schaal 1:5 
Je maakt een model intekening ‘van de jumpsuit’ op de maten van Emma Scholten. Het wordt op 
A3 tekening ingetekend.  

In de lesbrief van de ‘jumpsuit’ vind jij de uitleg. Hij is ook te vinden op www.mode-styling.nl	
onder vakken/patroontekenen/Opdracht Jumpsuit 
Deze opdracht moet in 2 lessen af zijn en wordt beoordeeld met een cijfer. 
Kleur papier: mintgroen papier 

 
 
 
Les 5 + 6  Week: 4 + 5 

Model intekenen       ‘Jurk gevoerd’      schaal 1:4 
Je maakt een model intekening ‘gevoerde jurk’ op de maten van Emma Scholten. Het wordt op A3 
tekening ingetekend.  

In de lesbrief van de ‘gevoerde jurk’ vind jij de uitleg. Hij is ook te vinden op www.mode-
styling.nl	onder vakken/patroontekenen/Opdracht ‘Jurk gevoerd’ 
Deze opdracht moet in 2 lessen af zijn en wordt beoordeeld met een cijfer. 
Kleur papier: stof op rood en voering op geel 

 
 
 
 
 
 Portfolioweek Week:  06 

 
  



BEOORDELING         PATROONTEKENEN            P6 
 
Naam student: 
 
 

Tekening  ‘Colbert’ + stofoplegging 1:4              Cijfer 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening       
2 Stofoplegging       
3 Netheid       
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  
Beoordeling  2e kans  

 
Volledigheid tekening Is het model van het ‘Colbert ’ getekend en ook alle onderdelen? 

Is RVD, knipjes en benamingen gegeven? 
Stofoplegging Zijn alle patroondelen uit de tekening gehaald en waar nodig de sucons 

weggedraaid? Liggen ze Rvd op stof, heb je ook de verschillende 
stoffen/kleuren aangeven?  Zijn deze verzien van merktekens en de stof 75 cm 
breed?. 

Netheid Zij alle patroondelen netjes uitgeknipt en opgeplakt. Heb jij met een dunne 
potlood / netjes getekend ? 

Inzet/aanwezigheid in de les Vertoon je voldoende inzet en voldoende aanwezigheid in de les? 

 
 
Tekening  ‘Jumpsuit’ + stofoplegging 1:5               Cijfer 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening       
2 Stofoplegging       
3 Netheid       
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  
Beoordeling  2e kans  

 
Volledigheid tekening Is het model van de ‘Wijde pantalon met heupstuk’ correct ingetekend en open 

gedraaid? 
Stofoplegging Zijn alle patroondelen uit de tekening gehaald, liggen ze Rvd op stof, zijn deze 

verzien van merktekens en de stof 75 cm breed? 
Netheid Zij alle patroondelen netjes uitgeknipt en opgeplakt. Heb jij met een dunne 

potlood / netjes getekend ? 
Inzet/aanwezigheid in de les Vertoon je voldoende inzet en voldoende aanwezigheid in de les? 



 
 
Tekening  ‘Jurk gevoerd’’ + stofoplegging 1:4              Cijfer 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening       
2 Stofoplegging       
3 Netheid       
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  
Beoordeling  2e kans  

 
Volledigheid tekening Is het model van het ‘gevoerde jurk ’ getekend en ook alle onderdelen? 

Is RVD, knipjes en benamingen gegeven? 
Stofoplegging Zijn alle patroondelen uit de tekening gehaald en waar nodig de sucons 

weggedraaid? Liggen ze Rvd op stof, heb je ook de verschillende 
stoffen/kleuren aangeven?  Zijn deze verzien van merktekens en de stof 75 cm 
breed?. 

Netheid Zij alle patroondelen netjes uitgeknipt en opgeplakt. Heb jij met een dunne 
potlood / netjes getekend ? 

Inzet/aanwezigheid in de les Vertoon je voldoende inzet en voldoende aanwezigheid in de les? 

 
 
 
 
 

 


