
LESBRIEF PATROONTEKENEN 

Periode 5   20/21   MM2 
 

� 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 
� Zelfstudie: 4 uur per week 

 
Ma 21 sep 20               ‘Tekeningen Colbert’                           fysiek  
 

� Meet de kleine buste op en noteer de maten in de ‘maattabel Colbert’.  Deze buste is op 
1:2 schaal, je tekent dus je patroon ook op schaal 1:2 van je schaalliniaal.          LL: 168            
ML= 59 cm  

� Bepaal de toegiften voor het colbert van een ‘getailleerd jasje’. 
� Tekenen van het grondpatroon ‘Colbert 1 met naar voren geschoven zijnaad en zijpand’ 

op schaal 1:2   (blz. 29 - 33 ). 
� Uitleg taillering  
� Teken of schrijf alle knipjes, benamingen ect in de patroondelen. 

 
Huiswerk:  

� Teken het ‘Colbert 2 met normale zijnaad’  (blz. 8 – 13) op de volgende maten: 
� LL: 174,     BW: 90,     TW: 74,      HW: 96,       ML: 62  
� Bepaal de toegiften voor het ‘ruimvallend jasjes’ in je maattabel. 
� Teken of schrijf alle knipjes, benamingen ect in de patroondelen. 

 
Deadline: maandag 5 oktober  

 
 
Vrij  25 sep 20                    online  

 
� Herhaling uitleg taillering “Colbert 1 met naar voren geschoven zijnaad en zijpand” 
� Vragen stellen 

 
 
Vrij 2 okt 20                        online  

 
� Herhaling uitleg taillering “Colbert 1 met naar voren geschoven zijnaad en zijpand” 
� Uitleg ‘productierijp patroon’. Toets hierover is vrijdag 23 oktober.  
� Vragen stellen 

 



 
Ma 5 okt 20               ‘Tekeningen Reverskraag’                           fysiek  
 

� Je oefent de reverskraag op een modelintekening A3 formaat (blz. 62 - 65) 
� Oefen ook op een 2e modelintekening A3 formaat de sjaalkraag of de sjaalkraag met 

aangesneden boord (blz 90 – 91).   
 

Huiswerk:  
� Teken op je ‘Colbert 1 met naar voren geschoven zijnaad en zijpand’ de reverskraag van 

blz 62 – 65.  
� Teken op je ‘Colbert 2 met normale zijnaad’  een van de sjaalkragen  van blz 90 - 91.  

 

Deadline: maandag 19 oktober  
 
 
Vrij  9 okt 20                     online  
 

� Vragen stellen  
� Uitleg Reverskraag opdracht van maandag 5 oktober  

Huiswerk:  
� Tekeningen reverskraag afmaken 

 

Deadline: vrijdag 23 oktober 
 
 
 
 
 
Ma 19 okt 20               ‘Tekeningen tweegedeelte mouw’           fysiek  
 

� Uitleg: Hoe meet je de armsgat hoogte en de omtrek uit je tekening van het Colbert 1 met 
naar voren geschoven zijnaad en zijpand’. (blz 17) 

� Bereken ook de andere hulpmaten. ML = 59 cm 
� Je tekent de tweegedeelte colbertmouw op schaal 1:2 (blz. 18 - 21 ). 
� Trek boven de lichtbak de mouw op een A3 over, zodat je de boven- en ondermouw los 

van elkaar hebt (zie blz 22). 
 

Huiswerk:  
� Meet de armsgat hoogte en de omtrek uit je tekening van het ‘Colbert 2 met normale 

zijnaad’ (blz 17) 
� Bereken ook de andere hulpmaten. ML = 62 cm MW = 24 cm 
� Je tekent de tweegedeelte colbertmouw op schaal 1:2 (blz. 18 - 21 ). 
� Trek boven de lichtbak de mouw op een A3 over, zodat je de boven- en ondermouw los 

van elkaar hebt (zie blz 22) 
 

Deadline: vrijdag 5 november  
 



 
Vrij  23 okt 20                     online  
 

� Vragen stellen  
� Uitleg opdracht rok:  
� Vul de maattabel van de rok met de maten van de buste 1:2. Je hebt de Tw en de Hw 

gemeten bij het colbert. De roklengte is 56.  
� Teken de halve cirkelrok op schaal 1:2  
� Teken de rechte rok op schaal 1:2 tot aan de taillering. 

 

Huiswerk:  
� Teken de cirkelrok op schaal 1:2  
� Teken de rechte rok op schaal 1:2 tot aan de taillering. 

 
Deadline: vrijdag 23 oktober 

 
 
Vrij 30 okt 20                        online  

 
� Herhaling uitleg armsgat hoogte en omtrek opmeten uit tekening. 
� Uitleg taillering rechte rok 
� Vragen stellen 

 
 
Ma  2 nov 20                 fysiek        

 
� Toets Patroon 
� Herhalen  
� Alle tekeningen afmaken 

 
 
Do  5 nov 20                        fysiek 

 

� Inleveren opdrachten op school voor 16 uur 
 

 
 

Waar word je op beoordeelt in de portfolioweek? 
� Tekening Colbert 1 met naar voren geschoven zijnaad en zijpand + reverskraag  
� Tekening Colbert 2 met normale zijnaad + sjaalkraag 
� Tekening mouw van tweegedeelte mouw van Colbert 1 
� Tekening mouw van tweegedeelte mouw van Colbert 2 
� Tekening rechte rok 
� Tekening halve cirkelrok 
� Toets patroon 

 


