
LESBRIEF PATROONTEKENEN 

Periode 2   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! 

� Zelfstudie: 4 uur per week 
� De online lessen zijn verplicht! Hierin worden ook opdrachten uitgelegd. 
� Je ontvangt een boek met daarin alle benodigde uitleg en tekeningen voor het shirt 

 
Week 48               eenvoudig shirt                              Les 1 
 

� Vandaag begin het grondpatroon van een eenvoudig shirt te tekenen op schaal 1:2. 
� Hiervoor heb je de maattabel van de paspop nodig.  
� Teken het VP + AP op blz 1.29 – 1.30 

 

 
 
Week 49             armsgat hoogte en omtrek              Les 2 
 

� Teken het VP+ AP veder als het niet af is. 
� Punt 20 is MIV (mouwinzetpunt voor) 
� Punt 19 is MIA (mouwinzetpunt achter) 
� Geef beide punten aan met een rode stift 
� Teken bij MV en MA aan dat dit ook RvD (recht van draad) is., met een pijl. 

 
� Uitleg armsgat hoogte en omtrek. (geef dit ook op je tekening aan met 2 verschillende 

lijnen en kleuren). 
� Meet deze in jouw tekening op en schrijf het in de maattabel van de mouw  

 

 
 
Week 50                eendelige mouw                             Les 3 

 
� Je begint vandaag met het grondpatroon te tekenen van eendelige mouw. Op blz 1.33 – 

1.34. Hiervoor heb jij vorige week de maten opgemeten in je grondpatroon van het shirt. 
� Je tekent ook de mouw op schaal 1:2 
� Geef ook hier RVD, MIV en MIA met rode pen aan. 

 

 
 
Week 51/ 1             hals vormen                                  Les 4 
 

� Je leert vandaag hoe je uit een hals van het grondpatroon shirt een ronde hals, een V-hals 
verandert. De hals vormen worden afgewerkt aan de binnenkant met een beleg, dit leer jij 
ook.  

� Je tekent in een 2 modelintekeningen deze 2 hals vormen in (schaal 1:4). 
� Ook teken je een model van een hemdje (A-lijn) in een modelintekening. Hiervoor teken je 

een beleg die de hals en het armsgat afwerkt. 
 



 
 
Week 2               korte mouw                                        Les 5 
 

� Je hebt in les 3 de mouw voor het shirt getekend. Vandaag leer je hoe je van een lange 
mouw en korte maakt, dit teken je in een modelintekening van de mouw (schaal 1:4) 

� In het boek staan ook nog andere mouw variaties in.  
 

 
 
Week 3              eigen creatie shirt                              Les 6 
 

� Maak een kopie van je grondpatroon van het shirt en de mouw. Hierop kun je jouw eigen 
shirt intekenen.  

� Creëer je eigen shirt met alles wat je in de lessen 4 + 5 geleerd hebt. 
� Concreet: pas een hals vorm met afwerking beleg en een mouw variatie toe. 

 

 
 
Week 4              stofoplegging shirt                            Les 6 

 
� Trek jouw patroondelen van het eigen shirt over op patroonteken papier, knip alle delen 

uit. 
� Teken ook alle knipjes, RVD, benamingen ect in de patroondelen. 
� Maak nu een stofoplegging (roze A3 papier), de stof is 75 cm breed. Plak de delen stof 

sparend op. 
� Geef aan hoeveel stof je voor je shirt nodig bent. 

 
 
Inleveren van alle opdrachten  
 
Vrijdag 29 januari 2021  

 

 
 
 
Week 5                          Portfolioweek 
 

 
 

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

� Tekening eenvoudig shirt 
� Tekening eendelige mouw 
� 3 Model intekeningen (ronde hals, V-hals en hemdje) 
� Model intekening korte mouw 
� Model intekening van je eigen creatie shirt + stofoplegging 

 
  


