
LESBRIEF PATROONTEKENEN 

Periode 6   20/21   MM2 
 
 

� Alle maattabellen en model intekeningen staan op www.mode-styling.nl 
onder het kopje vakken/Patroontekenen online. Het wachtwoord is: Herfst20! 

� Alle opdrachten worden beoordeeld met OVG 
 

� Zelfstudie: 2 uur per week 
 
 
woe 18 nov 20               ‘Beleg en voering Colbert’                           fysiek  
 

� Maak een kopie van je tekening van het colbert 1. Op deze kopie tekenen je het beleg van 
het voorpand en ook het achterpand in. Ook de bovenkraag krijgt extra wijdte zodat hij op 
je colbert goed naar achteren kan vallen en niet de onderkraag eronder wegkruipt. (blz 
67B) 

� Je tekent ook hier de voering in (blz 67C). 
� Voor het intekenen van de voering van de mouw maak je van de losse boven- en 

ondermouw een kopie (blz 67D).  

 
 
 
woe 25 nov 20                  ‘Bustesucon dicht draaien’           online / fysiek 

 
� Op de modelintekening van de bustesucon draai jij bij het VP ook de bustesuçon dicht 

tijdens het overtrekken. Deze wordt in de zakingreep van je VP gedraaid. FILM 

 
 
 
Ma  30 nov 20                 ‘stofoplegging colbert en voering’       online  

 
� Vragen stellen  
� Deze les maak je van het colbert en de voering een stofoplegging. Trek hiervoor eerst alle 

patroondelen van de stof en voering over op paptroonteken papier. Draai ook de 
bustesucon naar de zakingreep. 

� Je stof is 75 com breed, en heeft de kleur orange 
� De voering is 70 com breed en heeft de kleur geel 

 

 
 



 
Woe 1 dec 20               ‘Modelintekeing Jumpsuit’                           fysiek  
 

� Je maakt een model intekening ‘van de jumpsuit’ op de maten van Emma Scholten. Het 
wordt op A3 tekening ingetekend. De schaal is 1:4 

� In de ‘opdracht jumpsuit’ vind je 4 verschillende modellen, kies hier 1 van. Hij is ook te 
vinden op www.mode-styling.nl onder vakken/patroontekenen/Opdracht Jumpsuit. 

� Je werkt de bovenkant/romp af met voering. Teken dit ook in je modelintekening. 
� Maak een stofoplegging van de voering en de stof op blauw papier. 

 

 
 
ma  7 dec 20                     online  
 

� Vragen stellen  
� Kwaliteitseisen formulier behandelen (proefexamen) 
� Maatformulier behandelen (proefexamen). Vul aan had van de film die jij voor maatnemen 

(les klantgesprek/ Isabella) hebt gemaakt het maatformulier in. 
 

 
 

ma 11 jan 21           ‘Modelintekening gevoerde jurk’          online  
 

� Vragen stellen  
� Je maakt een model intekening ‘gevoerde jurk’ op de maten van Emma Scholten. Het 

wordt op A3 tekening ingetekend. De schaal is 1:4. 
� In de opdracht ‘gevoerde jurk’ vind jij de uitleg. Hij is ook te vinden op www.mode-

styling.nl onder vakken/patroontekenen/Opdracht ‘Jurk gevoerd’ 
� Maak een stofoplegging van de voering en de stof op groen papier. 

 
 

 
 

Ma 18 jan 21               ‘Modelintekening gevoerde jurk’          online  
 

� Reflectie schrijven van P1 + 2 (colbert, reverskraag en voering en jumpsuit). 
� Deze presenteer je in de les van maandag 25 januari in MS Teams aan elkaar. 
� Veder met de opdracht gevoerde jurk. 
� Vragen stellen  

 
 

 
 
Woe 20 jan 21                                                              fysiek    
 

� Alle opdrachten afmaken. 
 



 
Ma 25 jan 21              ‘Reflectie presenteren’                           online 
 

� Presentatie reflectie in Teams aan de klas. 
 

 
 
Do  28 jan 21             Inleveren opdrachten            fysiek 

 

� Inleveren opdrachten op school voor 16 uur 
 

 
 

Waar word je op beoordeelt in de portfolioweek? 
 

� Tekening beleg en voering + stofoplegging van stof en voering 
� Opdracht jumpsuit + stofoplegging 
� Ingevuld maatformulier van klantgesprek 
� Opdracht gevoerde jurk + stofoplegging 
� Presentatie reflectie 

 


