
 
LESBRIEF    PATROONTEKENEN 

 
MM1    PERIODE 2     2019/20                                            Thema: BROEK 
 

 

 
 

 
Kalender- 

week 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Bijzonderheden  

kleur papier 

47 1 18 
nov 

Les 1  

48 2 25 
nov 

Les 2    2e kans P1  

49 3 2 
dec 

 

Les 3     Inleveren 
stofoplegging 
bandplooibroek 

50 4 9 
dec 

Les 4 Ouderavond     

51 5 16 
dec 

 

Les 5    Studenten vrij   

52  23 
dec 

Kerstvakantie      

01  30 
dec 

  Kerstvakantie    

02 6 6 jan  
 

    Toets Broek 
Inleveren 
stofoplegging 
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’ 
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03 7 13 
jan 

Les 6     Inleveren 
stofoplegging 
‘Wijde pantalon 
met heupstuk’ 

04 8 20 
jan 

Les 7    Open dag Inleveren 
stofoplegging 
‘Jeans Pantalon’’ 

05 9 27 
jan 

Les 8    Inlever dag Inleveren 
stofoplegging 
 ‘Pantalon met 
draperie’ 

06 10 3 
feb 

  Portfolioweek   Portfolioweek 

 
 
 
 

Wat moet af?        Beoordeling 
 

v Tekening Gladde pantalon met onderdelen, schaal 1:5    afvinken 
v Tekening + stofoplegging bandplooibroek, 

Met onderdelen , schaal 1:5         Cijfer 
v Modelontwikkeling Band-/heupwijdte      OVG 
v Modelintekening + stofoplegging  “Short”      Cijfer 
v Modelintekening + stofoplegging  “Wijde Pantalon met Heupstuk”   Cijfer 
v Modelintekening + stofoplegging  “Jeans Pantalon”    Cifer 
v Modelintekening + stofoplegging  ‘Pantalon met draperie’    OVG 
v Toets begrippen broek        Cijfer 

 

 
Lessen  Periode  2 

 
 
 

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

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

PRESENTATIE In de portfolioweek 
BEOORDELING Tijdens de les en portfolioweek 
LESMATERIAAL Patroontekenboek ‘BROEK’, 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  Week:  48 
Maat nemen ‘ Broek’ 
Tekenen ‘Gladde pantalon’   schaal 1:5 
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. 
Bij de broek hoort ook een tailleband, gulp met ondertree, steekzakken, inkijk en beleg voorpand 
en paspel en inkijk voor het achterpand (blz. 1.15 – 1.22). Eveneens geef je merktekens/knipjes, 
namen ect op je tekening aan. 
Je begint deze les ook de gladde pantalon te tekenen op schaal 1:5 ( blz 1.3 – 1.6 ), maten van je 
klant/klasgenoot. 
 

 
 
Les 2  Week:  49 
Tekenen ‘Bandplooibroek’  + stofoplegging,  schaal 1:5 
Deze les tekenen wij de ‘bandplooibroek’ op de maten van je klasgenoot op schaal 1:5 ( blz 1.7 – 
1.10 ). Bij de broek hoort ook een tailleband, gulp met ondertree, steekzakken, inkijk en beleg 
voorpand en paspel en inkijk voor het achterpand (blz. 1.15 – 1.22). Eveneens geef je 
merktekens/knipjes, namen ect op je tekening aan. 
Stofoplegging van je broek op eigen maat: trek hiervoor je ‘bandplooibroek’ over op 
patroontekenpapier . Ook trek jij de ondertree, beleg en inkijk voorpand, paspel + inkijk 
achterpand en tailleband over. Hiervan maken we een stofoplegging, plak de delen met de juiste 
draadrichting op. Het papier moet je stof voorstellen en is daarom 75 cm breed zijn. 
Tekening en stofoplegging ‘Bandplooibroek’ inleveren einde van de les. 

 
 
 
Les 3  Week:  50 
Broek op maten van je klasgenoot          schaal 1:1 
Vandaag begin je ook met je broek in het groot , schaal 1:1. Je mag kiezen tussen de gladde 
pantalon of de bandplooibroek. 
Je tekent de broek met behulp van het patroontekenboek en de maat tabel voor de broek. 
Welke zak zou je kiezen in je broek? Schuine steekzak, ronde steekzak of……? Je tekent ook weer 
alle benodigde onderdelen in (ondertree, tailleband ect…). 
 
 

Les 4  Week:  51 
Modelintekening ‘broek voor klasgenoot’            schaal 1:1 
Vandaag ga je beginnen met het overnemen van de grondpatroon broek 1:1 
Op het overgenomen patroon 1:1  ga je je eigen broek intekenen, dat betekend dat je de patroon 
aanpast zo als jij de broek wilt maken. 
 

 
 Kerstvakantie Week: 52 + 1 

 



 
Les 5  Week:  02 
Toets  ‘Begrippen Broek’ 
Modelontwikkeling: Band-/heupwijdte veranderen 
Model intekenen ‘Short’’ 
Vandaag maken we eerst de toets over de begrippen van de pantalon  
 
Tekenen in de basispatroon de heupwijdte te strak en te wijd in (blz. 3.17 – 3.20)   . 
 
Model intekenen broek  “ Short “ (blz. 2.15 – 2.16). Bij deze short hoort ook het tailleband en alle 
andere onderdelen. 
Hiervan maken we een stofoplegging. Let erop dat je stofbreedte 75 cm is. 
Tekening en stofoplegging ‘Short’  inleveren einde van de les. 
 

 
 
Les 6  Week:  03 
Model intekenen ‘Wijde Pantalon met Heupstuk’ 
 
Model intekenen broek  “ Wijde Pantalon met Heupstuk “ (blz. 2.35 – 2.36) 
Hiervan maken we een stofoplegging.(roze papier) Let erop dat je stofbreedte 75 cm is. 
Tekening en stofoplegging ‘Wijde Pantalon met heupstuk’ inleveren einde van de les. 

 
 

Les 7  Week:  04 
Modelintekening : ‘Jeans Pantalon’ 
Je maakt ook een modelintekening van de ‘Jeans Pantalon’ ( blz. 2.1 – 2.2). Maak hier ook een 
stofoplegging van.  
Tekening en stofoplegging ‘Pantalon met draperie’ inleveren einde van de les. 
 

 
 
 

Les 8   Week: 05 
Modelintekening : ‘Pantalon met draperie’ 
Je maakt ook een modelintekening van de ‘Pantalon met draperie’ ( blz. 2.45 – 2.47). Maak hier 
ook een stofoplegging van. .(paas papier) 
Tekening en stofoplegging ‘Pantalon met draperie’ inleveren einde van de les. 

 
 
 Portfolioweek Week:  06 

 
  



BEOORDELING         PATROONTEKENEN        BROEK    P2 
 
Naam student: 
 

Tekening Gladde Pantalon op maat van je Klasgenoot  1:5       afvinken 

1 Volledigheid tekening       
 
 

Tekening  ‘Bandplooibroek ’ op maat klasgenoot + 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 ‘bandplooibroek’ op eigen maat getekend en ook alle 

onderdelen? 
Is RVD, knipjes en benamingen gegeven? 

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? 

 
 
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: 15-13 punten = goed, 12- 8 punten = voldoende,  < 7 punten = onvoldoende 
Feedback:  
 
 
 
 

Beoordeling  1e kans  
Beoordeling  2e kans  

 
Volledigheid tekening Zijn beide tekeningen ingeleverd? Taillewijdte en Heupwijdte 
Correct getekend Is de modelontwikkeling correct ingetekend? 
Netheid Zij alle patroondelen netjes uitgeknipt en opgeplakt. Heb jij met een dunne 

potlood / netjes getekend ? 

 



Tekening  ‘Short’ + 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  ‘Wijde pantalon met heupstuk’ + 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  ‘Jeans Pantalon’ + 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  ‘ Pantalon met draperie’ + stofoplegging 1:5                  OVG 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekening/model intekening       
2 Stofoplegging       
3 Netheid       

Totaal Punten  
Cesuur: 15-13 punten = goed, 12- 8 punten = voldoende,  < 7 punten = onvoldoende 
Feedback:  
 
 
 

Beoordeling  1e kans  
Beoordeling  2e kans  

 
Volledigheid tekening/ 
Model intekening 

Is het model correct ingetekend en de draperie juist  correct 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 ? 

 
Toets  ‘Begrippen Broek’                      CIJFER 

Beoordelingscriteria  Fouten 
 Aantal Fouten  

Censuur  
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  
Beoordeling  2e kans  



 


