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Kalenderweek Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Bijzonderheden 
Kleur papier 

Week 7   Les 1 
Damesblouse 

 2e kans   P2  

Week 8  Voorjaars vakantie    
Week 9   Les 2 

Damesblouse 
  

 
 

Week 10   Les 3   Onderdelen 
blouse 

  Deadline 
damesblouse 

Week 11   Les 4   Onderdelen 
blouse 

   

Week 12   Les 5   eigen blouse 
– oriëntatie 

  Deadline 
onderdelen blouse 

Week 13   Les 6   eigen blouse 
– ontwerp 

 Goede 
Vrijdag 

Deadline – eigen 
blouse - oriëntatie 

Week 14 2e paasdag  Les 7   eigen blouse 
– uitwerking 

   

Week 15   Les 8   eigen blouse 
–  uitwerking 

 1e kans p3 Deadline  
eigen blouse 

Week 16       Portfolio week 
Week 17   Meivakantie     

 
 
 
INLEVEREN vrijdag 16 april 2021:  
 
Lever je een map de volgende producten in.    Beoordeling 

o Damesblouse van de voor- en achterzijde     OVG 
o 3 digitale collages van onderdelen blouse (Teams voor 23.3.21) V/NV 
o Eigen blouse – digitale collage (Teams voor 30.3.21)   V/NV 
o Eigen blouse – 3 ontwerpschetsen      V/NV 
o Eigen blouse – definitieve ontwerpschetsen    V/NV 
o Eigen blouse – t. tekeningen voor- en achterzijde eindontwerp   OVG 

 
 



OPDRACHTEN 
 
Damesblouse 
 
Maak een technische tekeningen van de voor- en achterzijde van een damesblouse. Doe 
dat op de manier die je in de vorige periode geleerd hebt: met gebruik van de template 
en hulplijnen, symmetrisch, eerst in potlood en dan met fineliner.   
Kies 1 van de 4 blouses uit! 
Plak de voor- en achterzijde op een gekleurd papier. 
 

 
 
 
 
3 Collages blouse onderdelen 
 
Zoek uit wat onderstaande onderdelen precies zijn en zoek van elk onderdeel een goede 
afbeelding. Verwerk de afbeeldingen in een collage. Geef bij elke afbeelding duidelijk 
aan om welk onderdeel het gaat. Lever de 3 collages in Teams 23 maart 21. 
 
Collage 1: 

o Pas     Yoke 
o Pas met plooi    Yoke with plead 
o Prinsessenlijn     
o Coupenaden taille   Waist darts 
o Coupenaden buste   Bust darts 
o Deelnaden 



Collage 2: 
o Overhemdskraag   Shirt collar 
o Platliggende kraag   Flat collar 
o Staande kraag   Standing collar 
o Cut away kraag   Cut away collar 
o Peter Pankraag   Peter Pan collar 
o Matrozenkraag   Sailor collar, middy collar 

 
Collage 3: 

o Trompetmouwen   Trumpet sleeve 
o Pofmouwen     
o Raglanmouwen   Raglan sleeve 
o Lantaarnmouw   Lantern sleeve 

 
 
 
Eigen blouse 
 
Nadat je opdracht 1 en 2 hebt afgemaakt kan je starten met de laatste opdracht: een 
ontwerp en technisch tekening maken voor de blouse die je in periode 3 gaat maken. 
 
Stap 1 – oriëntatie 
Voordat je überhaupt een ontwerp kan maken is het belangrijk om te weten wat je zou 
willen. Wat voor kraag wil je, wat voor soort mouwen en wat wil je doen met eventuele 
coupenaden en deelnaden? Zoek afbeeldingen van ontwerpen die je inspireren en maak 
hiervan een digitale collage. Lever deze in Teams voor 30 maart 21. 
 
Stap 2 – ontwerp 
Nu je een idee hebt van wat je mooi vindt is het tijd om een ontwerp te maken. Maak eerst 
minimaal 3 schetsontwerpen waarin je verschillende mogelijkheden combineert. Denk 
ook na of jouw ideeën naaitechnisch mogelijk zijn, als je twijfelt overleg dan over je 
ontwerp met je docent. Als je weet wat je wilt gaan maken, maak je een definitief ontwerp 
van de voor- en achterzijde van je blouse. 
 
Stap 3 - uitwerking 
Als je definitieve ontwerp af is kan je deze omzetten in technische tekeningen van de 
voor- en achterzijde van je blouse. Het is daarbij belangrijk dat je van alle naaitechnische 
details goed kan laten zien hoe deze in elkaar zitten. Gebruik voorbeelden om je daarbij 
te helpen. Voorbeelden kunnen zijn: kledingstukken die je thuis, op school of in de stad 
tegenkomt, technisch tekeningen uit het boek, gedetailleerde afbeeldingen van internet, 
tutorials die uitleggen hoe je een bepaald onderdeel maakt etc.  
Plak de voor- en achterzijde op een gekleurd papier. 
 
 
  



BEOORDELING 
 
De technische tekeningen worden op de volgende punten beoordeeld met O/V/G: 
 
Correctheid van de tekeningen: juiste verhoudingen; symmetrie; schema en hulplijnen; 
zijn alle onderdelen van het kledingstuk verwerkt; zijn de ontwerpschetsen goed omgezet 
in een technische tekening 
Toepassing details en onderdelen: zijn alle onderdelen kloppend ingetekend 
Netheid en precisie: maak je een goed leesbare tekening; geen vlekken en kreukels; 
duidelijk onderscheid tussen de verschillende soorten en kleuren lijnen; strakke, nette 
lijnen 
Ontwikkeling in het werk: maak je zichtbaar gebruik van de feedback op vorige 
tekeningen; worden je tekeningen steeds ietsje beter. 
 
Alle andere opdrachten worden afgetekend met V/NV. (Voldaan/ niet voldaan) 
 
 
 
 
INFORMATIE BLOUSE 
 

 
 
 
Soms is het nodig om de informatie van de achterzijde van een mouw te geven. 
 Teken deze mouw dan alsof hij teruggevouwen is. 
 



 



BASISONDERDELEN BLOUSE 
 


