
LESBRIEF PATROONTEKENEN 

Periode 9   20/21   MM3 
 

� Alle maattabellen, de productierijp patroon en losse opdrachten staan op 
www.mode-styling.nl onder het kopje vakken/Patroontekenen online. Het 
wachtwoord is: Herfst20! 

� Alle tekeningen worden op schaal 1:4 getekend 
� Behalve de broek, deze op 1:5 tekenen 
� De opdrachten worden beoordeeld met OVG 
� Maak met de Adobe Scan app scans van je opdrachten 
� Inleveren online in Teams maandag 9 november! 
� Zelfstudie: 2 uur per week 
� De les op maandag zijn online!  

 
 
Week 40                           Les 1                Rechte rok + kwart cirkelrok 
 

� Je neemt maten voor een onderstuk en bovenstuk van een collega op stage of een 
vriendin. Gebruik hiervoor de maattabel in de bijlage.  

� Reken voor de rok de tabel uit. 
� Teken het grondpatroon van de rechte rok (blz 1.3 – 1.4). Bij de rok hoort ook het halve 

tailleband (blz 1.7 – 1.8) en een split ( 2x 4 cm, lengte ca 20 cm). 
� je voegt ook merktekens (knipjes  >) , M.A. (midden achter), M.V. (midden voor), stofvouw 

en ook RVD (recht van draad) toe op de patroon. 
 
Huiswerk: kwart cirkelrok 

� Teken op dezelfde maten ook de kwart cirkelrok 
 

 
 
Week 41                           Les 2                Model intekenen rok + stofoplegging 

 
� Bespreken huiswerk en vragen stellen over de opdracht 
� Maak van je tekening rok eerst een kopie en teken hier het model in. 
� Verdere instructies lees je op www.mode-styling.nl/vakken/patroontekenen/MM3/opdracht 

rok. 
� 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. 
 

Huiswerk: 
� Maak de opdrachten van les 1 + 2 af! 

 



 
 
Week 43                           Les 3                   Productierijp patroon               

 
� Bespreken huiswerk  
� Tijdens het examen wordt ook het patroon gecontroleerd. Hiervoor zijn er 

beoordelingscriteria waar wij samen naar kijken. Alle patronen moeten 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_productierijp patroon. 

� Je maakt in 45 over het productierijp patroon een toets online. 
� Vanaf nu ga je alle opdrachten die je voor patroontekenen maakt met de ‘opdracht 

Patroon’ toepassen. Hierop word jij bij beoordeelt. 
 

Huiswerk: Opdracht taillewijdte en Heupwijdte veranderen:  
� Maak twee kopieën van je modelintekening rok.  
� Kopie 1: De hele TW moet 6 cm strakker, aan de HW hoeft niets te gebeuren. 
� Kopie 2: de hele HW moet 4 cm wijder en de taille 6 cm wijder.  
� Uitleg over TW en HW te strak vind je in het patroontekenboek achterin, vanaf blz 3.1 

 

 
 
Week 44                           Les 4                    Gladde pantalon 
 

� Bespreken huiswerk en vragen stellen 
� 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). 
 

Huiswerk: Opdracht  
� Maak de tekening van de broek af voor volgende week  

 

 
 
Week 45                          Les 5                     Model intekenen broek 
 

� Vragen stellen 
� Toets maken ‘productierijp patroon’ online. 
� Maak van je tekening broek een kopie en teken hier het model in.  
� Verdere instructies lees je op www.mode-styling.nl/vakken/patroontekenen/MM3/opdracht 

broek. 
� 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. 
 

 
Inleveren opdrachten online in Teams uiterlijk maandag 9 november! 
In week 46 is er geen les!  
 

 



Waar word je op beoordeelt in de portfolioweek? 
 

� Rechte rok  
� Kwart cirkelrok  
� Model intekenen rok + stofoplegging 
� Toets Productierijp patroon  
� Opdracht taillewijdte en Heupwijdte              
� Gladde pantalon 
� Model intekenen broek + stofoplegging 

 
 
 

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) 

 

  



 

 

BIJLAGE 2 
MAATFORMULIER BOVENSTUK 

 

Naam examenkandidaat: Naam model: datum 

Hoofdmaten   Gemeten Berekend Toegift Werkmaten 

Lichaamslengte Ll     

Bovenwijdte BW     

Taillewijdte TW   +  

Heupwijdte HW   +  

Lengte kledingstuk Le.     

Hulpmaten   Gemeten Berekend Toegift Werkmaten 

Rughals Rhls     

Rughoogte Rh   +  

Taillelengte Tl     

Heuphoogtete Hh     

Bustediepte  Bd     

 -/- Rhls    

 =     

Taillevoorlengte  TvL      

 -/- Rhls    

 =     

Breedtematen    Berekend Toegift Werkmaten 

Rugbreedte Rbr  + = 

Armsgatdiameter Adi  + = 

Borstbreedte Bbr  + = 

Controle: 1/2 BW =  + + + 

Mouwmaten    Maatvergelijking (Balans) 

Kophoogte Armsgathoogte VP . TvL  Tl 

 Armsgathoogte RP . -  - 

+……………: 2 =………… 

½ armsgathoogte min (2/10 Adi+1) = 

+  + 

   

Mouwbreedte = Armsgatomtrek VP……… 

Armsgatomtrek RP………. 

                          +      :2= 

Figuurbeschrijving 

½ Armsgatomtrek 

min 0.5 

 

Armsgatdiameter  

Mouwlengte  

Handwijdte  

Mouwomtrek  

Armsgat omtrek                          min  

Verschil is overwijdte                    =  

 



 

 
 

BIJLAGE 2 
MAATFORMULIER ONDERSTUK 

 
Naam examenkandidaat Naam model Datum 

Benaming Gemeten Berekenen* Toegift* Werkmaten 

Lichaamslengte            LL     

Taillewijdte                  TW 
    

Heupwijdte                  HW 
    

HH 
(Heuphoogte)  

    

LE 
Lengte kledingstuk 

    

Rok  
    

VL 
(Voorlengte tot de grond) 

    

AL 
(Achterlengte tot de grond) 

    

ZLL 
(Zijlengte links tot de grond) 

    

ZLR 
(Zijlengte rechts tot de grond) 

    

Broek/pantalon 
    

ZH 
(zithoogte) 

    

KNH 
(kniehoogte) 

    

BBL 
(binnenbeenlengte) 

    

VW + PW 
(voetwijdte + pijp/zoomwijdte) 

    

KNW 
(kniewijdte) 

    

Figuurbeschrijving:  
 
 
 
 

*Daar waar het vlak gearceerd is, hoeven geen maten ingevuld te worden. 


