
PROJECT MODESHOW
OPDRACHT



LESDOELEN

• De student leert om met Recycled
materialen een Modeshow outfit te maken
• De student experimenteert met 

verschillende materialen en technieken



OPDRACHTEN

1. Vervaardigen van een Modeshow outfit, die je zelf 
gaat showen op de catwalk geïnspireerd op 
Bridgerton

2. Hierbij in procesboek/dummy:
• Drie ontwerpschetsen, waarvan je uiteindelijke ontwerp 

is uitgewerkt in kleur
• Drie stofbewerkingen
• Foto’s per les van je proces



Thema “Modern Bridgerton”

• Laat je inspireren door 19e eeuwse Netflix serie 
Bridgerton

• Korsetten, A-lijn of juist een wijde hoepelrok, baleinen, 
grote kragen, roosjes, kant, borduursels

• Heren: jacquet kostuum, frivole blouse, hoge kraag, 
smoking, opstaande boord, kniebroek

• Maak jouw moderne versie hierop



MODERN BRIDGERTON.  KLAS     1A ROOD/ORANJE/ROZE



MODERN BRIDGERTON.   KLAS   1B GROEN/LIME/BLAUW



MODERN BRIDGERTON.   KLAS   2C DENIM



Met Gala 2022
Thema: Gilded Glamour
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OMGAAN MET STOFFEN EN RECYCLED KLEDINGSTUKKEN

Korset zelf maken kan op verschillende 
manieren, met baleinen, ijzerdraad en 
sluiting kan met koord 

Je kunt van meerdere  bestaande 
kledingstuk een nieuw kledingstuk 
maken, waarvan een blouse een rok 
wordt, alles mag.



OMGAAN MET STOFFEN EN RECYCLED KLEDINGSTUKKEN
Alle technieken mogen om textiel lappen met elkaar te verbinden:
Naaien, locken, plakken, lijmen, nieten, knopen, verbinden dmv veiligheidsspelden, koord. 
Experimenteer hiermee! Zorg ervoor dat het wel draagbaar blijft op de catwalk!

Je kunt van meerdere  bestaande 
kledingstuk een nieuw kledingstuk 
maken, waarvan een blouse een rok 
wordt, alles mag.
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OMGAAN MET STOFFEN EN RECYCLED KLEDINGSTUKKEN

Voorbeeld van weven van lappen stof



OMGAAN MET RECYCLED DENIM LAPPEN EN KLEDINGSTUKKEN
DENK AAN RAFFELEN, RIMPELEN, PLOOIEN, STIKKEN, KANT EROP SPUITEN, ALLES MAG
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OMGAAN MET RECYCLED DENIM LAPPEN EN KLEDINGSTUKKEN
KORSET VAN DENIM KAN OP VERSCHILLENDE MANIEREN



Vorm is belangrijk!
• Wees creatief met vorm, gebruik je fantasie. Het mag 

zeker een nieuwe vorm worden geïnspireerd op de 19e

eeuw. Je kunt ook een hoepel maken en hier overheen 
werken. 



BEOORDELING

De eindopdracht wordt beoordeeld met OVG op de 
volgende beoordelingscriteria:
• Uiteindelijke Modeshow outfit moet draagbaar zijn op 

de modeshow
• Werken met verschillende bestaande kledingstukken, 

recycled stoffen
• Passen in het kleurbeeld van je klas: 1A 

Rood/Oranje/Roze,1B Groen/Blauw 2C Denim/Kant
• Geïnspireerd zijn op “Modern Bridgerton” thema
• Procesboek bevat 3 schetsen,  3 stofbewerkingen en 4 

procesfoto’s


