
LESBRIEF PATROONTEKENEN 

Periode 6   21/22   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: Prinsentuin050 

� Je tekent de patronen in een A3 tekenblok 
 
 
LEERDOELEN: 

� De student kan maat nemen en deze in de maattabel verwerken en toegiften 
berekenen. 

� De student kan zelfstandig het grondpatroon van een colbert tekenen. Bij het 
grondpatroon horen reverskraag, beleg, voering en zakken. 

� De student kan een stofoplegging van het colbert en de voering maken. 
� De student weet wat een productierijp patroon is. 

 
 
BEOORDELING: 

� Zijn de opdrachten correct, netjes en nauwkeurig getekend volgens het 
patroontekenboek en de video’s. 

� Alle benamingen zoals RvD zijn op de tekeningen geschreven. 
� Is de stofopleggingen netjes en toon je voldoende inzet tijdens de les. 



 
OPDRACHTEN: 
 
 

Colbert tekenen 1:1, eigen maat  Week 47 
 

� Teken het colbert met naar voor geschoven zijnaad op je eigen maat op schaal 1:1.  
� Je bent hier 3 dagen mee bezig. 

 

 

 
 
 

Intekenen Beleg en voering 
 
Stofoplegging Colbert Week 47 

 
� Opdracht bustesucon: wegdraaien naar zakingreep. (kopie van docent) 
� Opdracht zakken intekenen: teken ook een paspelzak met klep en een borstzak op colbert 1 

 
� 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 weg kruipt. (blz 
67B). Plak de kopie in je tekenblok. 

� Maak nu weer een kopie van deze tekening en teken 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). Plak de kopie in je tekenblok. 

 
� Deze les ga je een stofoplegging van je colbert1 en de voering maken. Draai bij het VP ook 

de bustesuçon dicht tijdens het overtrekken en draai hem in de zakingreep van je VP. 
� Trek alle patroondelen van stof en voering over op patroontekenen papier en plak deze 

stof sparend op. Geef ook aan hoeveel stof en voering je nodig bent. 
� De stof breedte van de colbertstof = 75 cm . Op plakken op oranje papier 

De stof breedte van de voering = 70 cm. Op plakken op geel papier 
 

 
 
 

Colbert tekenen 1:1, eigen maat  Week 48 
 

� In week 47 heb je 3 dagen je colbert getekend. 
� Maak je patroon op schaal 1:1 af. 

 
 



 
Gevoerde jurk  Week 49 + 50 

� 1,5 uur tijd om de beleg en voering te tekenen in het colbert en hiervan een stofoplegging 
maken!  

� Inleveren stofoplegging Colbert voor de herkansing: 10 dec 16 uur. 
 

� 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. 
 

 

 
 
 

Jumpsuit  Week 51 
 

� 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. 

 

 
 
 

Jurk met draperie  Week 2 
 

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

� In de opdracht ‘jurk met draperie’ vind jij de uitleg. Hij is ook te vinden op www.mode-
styling.nl onder vakken/patroontekenen/Opdracht ‘Jurk met draperie’ 

� Maak een stofoplegging van de voering en de stof op geel roze papier. 
 

 
 
 

Couturestuk tekenen op eigen maat                Week 3, 4 + 5 
 

� Teken het Couturestuk op je eigen maat. Deze heb jij nodig voor het proefexamen. 
� Je werkt hier 3 weken aan, dan moet het patroon af zijn! 

 
 

 
 



 
Portfolioweek               Week 6 

 
 

 
 

Waar word je op beoordeelt in de portfolioweek? 
 

� Tekening beleg en voering + stofoplegging van stof en voering 
� Opdracht gevoerde jurk + stofoplegging 
� Opdracht jumpsuit + stofoplegging 

 


