
LESBRIEF    PATROONTEKENEN 
 

MM 3             Periode 10                    2019/20  
 

 
 

 
 

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 

 
     

 

50 4 9 
dec 

Les 4  
Ouderavond 

   Inleveren 
stofoplegging 
Couturestuk 
Voering of 2e 
stof 

51 5 16 
dec 

 

Les 5       

52  23 
dec 

Kerstvakantie      

01  30 
dec 

  Kerstvakantie    

02 6 6 jan       

03 7 13 
jan 

Les 6       

04 8 20 
jan 

Les 7    Open dag  

05 9 27 
jan 

Les 8    Toets dag / 
Inlever dag 
1e kans 

Inleveren 
stofoplegging 
Mantel 
voering 

06 10 3 
feb 

     Portfolioweek 

 



Wat moet af?        Beoordeling 
 

v Modelintekening + stofoplegging ‘Couturestuk’, schaal 1:4   Cijfer 
v Modelintekening + stofoplegging ‘Mantel’, schaal 1:4   Cijfer 

 
Lessen  Periode  10 

 
Les 1 - 3  Week: 47-49 

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

In de ‘Opdracht couturestuk’ vind jij de uitleg. Hij is ook te vinden op www.mode-styling.nl	
onder vakken/patroontekenen/Opdracht ‘Couturestuk’. 
Deze opdracht moet in 3 lessen af zijn en wordt beoordeeld met een cijfer. 
Kleur papier: stof op rood en voering/2e stof op geel 

 
 Kerstvakantie Week: 52 + 1 

 
 
Les 4 - 6  Week: 50 - 3 

Model intekenen       ‘Mantel’      schaal 1:4 
Les 4: Je neemt maat van jouw klant/klasgenoot voor de mantel. Deze verwerk jij in de maattabel 
en berekend de hulpmaten.   
Je tekent het grondpatroon van de mantel met naar voren geschoven zijnaad. (blz. 49 – 54) 
 
Les 5: Vandaag teken je de tweedelige mouw die bij de mantel hoort (blz 17 – 22). 
 
Les 6:  Je oefenend vandaag de reverskraag op A3. Maak een kopie van mantel + mouw 
grondpatroon.   

In de opdracht van de ‘Mantel’ vind jij de uitleg. Hij is ook te vinden op www.mode-styling.nl	
onder vakken/patroontekenen/Opdracht ‘Mantel’ 
Maak alvast een begin om jouw model in tekenen.  
 

 
Les 7 + 8  Week: 4 + 5 

Model intekenen       ‘Mantel’      schaal 1:4 
Les 7: Je tekent het model van jouw mantel in die jij hebt gekozen, denk ook aan het beleg, en de 
voering. Hoe jij het intekent staat op blz 67A-D. 
Deze opdracht moet in 2 lessen af zijn en wordt beoordeeld met een cijfer. 
 
Les 8: Als jij alles hebt veranderd dat de mantel zo gaat worden als jij opdracht, dan maak jij hier 
een stofoplegging van de stof + voering  
Kleur papier: groen papier en geel voor de voering 
 

 
 Portfolioweek Week:  06 
	



BEOORDELING          PATROONTEKENEN         MM3     P10 
Naam student: 

 
Opdracht Couturestuk      schaal  1:4                           CIJFER 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Modelintekening       
2 Stofoplegging       
3 Plan van aanpak & Verslag       
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  

 
Modelintekening Is het model van het couturestuk juist ingetekend? Heb jij nagedacht over de 

afwerking/voering. 

Stofoplegging Zij alle patroondelen Rvd, benoemt, netjes op de stof geplakt. Is de oplegging 75 
cm breed?  

Plan van aanpak & Verslag Heb jij een plan van aanpak geschreven en in 5 zinnen vertelt hoe deze opdracht is 
verlopen?  

Inzet/aanwezigheid in de les Heb jij een actieve werkhouding tijdens deze opdracht laten zien en werk je 
zelfstandig? Ben je voldoende aanwezig geweest?  

 

 
Opdracht Mantel     schaal  1:4                           CIJFER 

Beoordelingscriteria  1 2 3 4 5 Punten 
1 Volledigheid tekeningen       
2 Modelintekingen       
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 tekeningen Is de mantel met naar voren geschoven zijnaad getekend, de mouw en de 

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

Modelintekening 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? 

Stofoplegging Zijn alle patroondelen op geplakt? Voering en stof los van elkaar?   
Inzet/aanwezigheid in de les Vertoon je voldoende inzet in de les en ben je min 80% aanwezig? 



	


