
DIGITAAL TEKENEN



De les staat in het teken 
van uitwerken van 

stylesheets



WAT GA JE DEZE LES LEREN?

• Je leert wat een stylesheet is, wanneer je deze gebruikt en 
hoe je deze gebruikt. 



KOMENDE LESSEN

• Donderdag 09:00 – 10:30 uur Tijd om digitaal af te maken
• Donderdag 11:00 – 12:00 uur Tijd om digitaal af te maken

• Klaar? Tijd voor materiaalproeven digitaal (neem zelf 
”bijzondere” materialen mee). 



WAT GA JE DEZE LES DOEN?

• Je zet jouw technische tekening van de eindopdracht in een 
stylesheet



JE TECHNISCHE TEKENING 
WORDT OPGESTUURD NAAR 

EEN FABRIEK OM 
GEPRODUCEERD TE 

WORDEN



WAT ZOU EEN 
PRODUCTIEBEDRIJF 

ALLEMAAL WILLEN WETEN 
DENK JE?



WAT ZOU EEN PRODUCTIEBEDRIJF 
ALLEMAAL WILLEN WETEN DENK JE?

1. Van welk bedrijf komt het?
2. Wie is contactpersoon als ik iets wil vragen/ wie heeft het gemaakt?
3. Hoe heet het ontwerp?
4. Voor welk seizoen is het ontwerp gemaakt?
5. In welke maten moeten wij het produceren?
6. Voor jezelf is het handig om te noteren naar welk bedrijf je dit hebt gestuurd.
7. Om veel vragen te voorkomen kun je kleine notities erbij schrijven die handig zijn om 

te weten voor het productiebedrijf.  





WAT IS EEN STYLESHEET

Style = stijl of met andere woorden het kledingstuk
Sheet = blad of met andere woorden stijlblad

• Je laat de stijl zien in een technische tekening
• Je schrijft alle belangrijke informatie voor jou en het 

productiebedrijf erbij. 



VERSCHILLENDE STYLESHEETS SAMEN 
HEET TECHPACK



HOE GEBRUIK JE EEN STYLESHEET

Je opent deze in Illustrator, zet de technische 
tekening & informatie erin en als je alles klaar 

hebt, sla op als pdf en stuur je het op via de mail 
(in het Engels) naar het productiebedrijf. 



WAT MOET ER IN DE STYLESHEET QUA 
INFORMATIE STAAN?



Style NR = naam/omschrijving kledingstuk





Artikel NR = Codering



Artikel NR = Codering



Stylesheet – Technical drawing

q Voeg logo toe
q Voeg datum dat je het maakt toe
q Voeg je eigen naam als designer toe
q Style nr = naam/omschrijving kledingstuk 
q Article NR = 5 cijfers bijvoorbeeld 11001 
q Season SS’ 22 of FW21/22
q Customer/supplier = Naam van de fabriek  (Turks/Portugees)
q Sample Size = vaak S of M bij man vaak L ( je moet een maat groter/kleiner kunnen 

gaan)

q Size range = S t/m Xl te bestellen/kopen
q Voeg technische tekening toe in kleur (verduidelijk met zwart/wit indien nodig)



ONDERZOEK



KEUZEDELEN



WAT GA JE NU DOEN?

1. Download stylesheet
2. Open in Illustrator
3. Zet alle informatie erin. 


