
LESBRIEF PATROONTEKENEN 

Periode 1   20/21   MM1 
 

� Alle maattabellen, model intekeningen, 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 1:2 getekend 
� Zelfstudie: 4 uur per week 
� De vraag uur lessen zijn online! Deze zijn bedoeld om huiswerk uit teleggen, 

opdrachten te herhalen en om vragen te stellen, die je hebt van de opdracht! 
Je bent wel verplicht om online te zijn. 

 
 
Week 39                           Les 1 
 

� Uitleg grondpatroon, model intekenen en stofoplegging! 
� Uitleg welke materialen je nodig bent voor patroontekenen. 
� Instaleer op de mobiel van Adobe de Scan app en maak een scan en sla hem op als pdf. 
� Maak uit de model intekening ‘rechte rok’ een gerende rok: uitleg docent 
� Leg de nieuwe patroondelen op een geel papier en plak deze op. 

 
Huiswerk: Opdracht oud kledingstuk 

� Knip een oud kledingstuk op de naden uit elkaar. Je resultaat zijn stofdelen, deze noemen 
wij patroondelen!  

� Leg deze naast elkaar op de tafel of grond en maak er een scan van met je mobiel. 
� Print het bestand uit!   
� Probeer de patroondelen te benoemen! 
� Neem de opdracht naar Les 2 

 

 
 
Week 40                           Les 2 

� Bespreken huiswerk opdracht oud kledingstuk 
� Alle tekeningen die je maakt teken je op halve schaal (1:2) op een A3 papier.  
� Je neemt maten van de buste 1:2 en schrijft deze in de maattabel van de rok en werkt 

deze uit. 
� Opdracht taillewijdte en lengte veranderen: de TW 4 cm strakker en de RL moet 10 cm 

korter.  
 
Huiswerk: Opdracht taillewijdte en lengte veranderen:  

� De TW is goed, HW moet 4 cm wijder en de RL moet 2 cm korter 
 



 
 
Week 41                           Les 3 

 
� Bespreken huiswerk taillewijdte en lengte verandert. 
� Kwart cirkelrok tekenen, TW= 69 cm, HW= 93 cm, RL= 55 cm (opschaal 1:4 op A3 papier) 
� 8 banenrok tekenen, op de maten van de buste 1:2 

Huiswerk:  
� Halve cirkelrok tekenen, TW= 69 cm, HW= 93 cm, RL= 45 cm (opschaal 1:4 op A3 papier) 

 
 
Week 43                           Les 4 
 

� Bespreken huiswerk: halve cirkelrok 
� Teken de rechte rok tot de taillering  
� Hiervoor heb je de maattabel nodig van de rok Paspop 1:2 

 
Huiswerk: Opdracht  

� Teken strookrok op schaal 1:4 op A3 papier 
� RL = 58 cm, de TW = 68 cm  
� Bovenste strook: 17 cm hoog 
� Middelste strook: 23 cm hoog 
� Onderste strook: 28 cm hoog  

 

 
 
Week 44                          Les 5 

� Bespreken huiswerk strookrok. 
� Uitleg Taillering rechte rok en taillering tekenen 
� Teken ook het tailleband recht en op vorm/rond 
� Stofoplegging, hoeveel stof heb je nodig voor deze rok? Blauw papier) 

 
Huiswerk: Opdracht rechte rok 2 

� Teken de rechte rok nogmaals op de volgende maten: TW= 80, HW= 98 en RL= 60 cm 
 

 
 
Week 45                           Les 6 

� Bespreken huiswerk 2e rechte rok. 
�  

Huiswerk:  
� Alle opdrachten afmaken en aan het einde van de les inleveren. 

 

 
Week 46                           Portfolioweek 

 



 

Waar word je op beoordeelt in de portfolioweek? 
 
Opdrachten: beoordeeld  OVG 

� Gerende rok + stofoplegging (geel papier) 
� 2 x Opdracht taillewijdte en lengte veranderen  
� Kwart cirkelrok 
� Rechte rok met tailleband en tailleband op vorm/rond + stofoplegging (blauw papier)  

 
 
Huiswerk: beoordeeld   V / NV  

� Oud kledingstuk 
� Halve cirkelrok 
� 8 banenrok 
� Strookrok 
� Rechte rok 2  


