
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. 



WAT GA JE DEZE LES DOEN?

• Je zet een technische tekening naar keuze 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?

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.  









JE LEVERT DEZE 2X IN!

1x zonder naadsymbolen 1x met naadsymbolen



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. 



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)



Stylesheet – Technical drawing

1x zonder naadsymbolen
1x met naadsymbolen



Naadsymbolen

Hoe & Wat?!



Hoe lees je een naadsymbool?

De zijaanzicht van de stof is vertaald naar een zwarte streep 



Hoe teken je de stof als deze 
gevouwen is? 

Als een stof ongevouwen is teken je een rechte streep, is de stof gevouwen dan teken je daar een bocht in. 

Links is een stof ongevouwen, rechts is een stof gevouwen



Hoe lees je een naadsymbool?

Alles wat gestikt/gelockt is wordt aangegeven in de kleur rood 

Links is een zoom die gestikt is, rechts is een zoom die gelockt is. 



Drie basisconstructies voor 
naden

Seam/naad zijn twee stoffen aan elkaar genaaid 



Wanneer zie je stiksel 
wel/niet in de stof?



Wanneer zie je stiksel 
wel/niet in de stof?



Hoe verwerk je naadsymbolen 
in een stylesheet?
Op de stylesheet bij de technische tekening



WAT GA JE NU DOEN?

1. Download stylesheet
2. Open in Illustrator
3. Kies een technische tekening uit (Digitaal/KOKOTOKO)
4. Zet alle informatie erin. 



Wat ga je nu leren?

- Hoe vul je de style description in? 
- Hoe vul je fabrics & compositions in?
- Hoe vul je de trims in?



Wat vul je hier in?

Wat vul je hier in?

Wat vul je hier in?

Wat vul je hier in?



Style description

1. Moet in het Engels!
2. Beschrijf het kledingstuk (silhouet/details/stof soort en 

dessin) 
3. Beschrijf in ieder geval kleur/vorm/detail/belijning

Tip: Je staat in het pashokje en wilt een vriendin bellen en 
beschrijven wat je aan hebt (zonder facetime)



Fabrics

- Article = fabric/ribknit/lace/jersey/lining fabric
- Vul alles in behalve garen/yarn. 



Number

- Nummer uit eigen voorraad bijvoorbeeld F001/F002



Position



Composition

- Article = fabric/ribknit/lace/jersey/lining fabric
- Vul alles in behalve garen/yarn. 



Colour

- Beschrijf kleur of print (Turquoise of Flower)
- Kleur van fournituren (Matching)



Trims

- Welke fournituren zitten er in jouw kledingstuk?
- Vul alles in behalve garen/yarn. 



VERSCHILLENDE STYLESHEETS SAMEN 
HEET TECHPACK





Wat vul je hier in?

Wat vul je hier in?

Wat vul je hier in?



Fabric and Accessory card

- Stalen of afbeelding stalen ter verduidelijking wat je wilt als 
ontwerper.

- Dezelfde artikel namen en nummers  als op de stylesheet

Waarom: Als een productiebedrijf wil controleren of weten wat 
je precies bedoelt met een stof of fournituren heb je de stalen en 
afbeeldingen toegevoegd à dit voorkomt fouten. 




