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43   Les 9 – 
 

  

44   Les 10– 
 

  

45   Les 11 –  11 november 
alles inleveren 

46  Portfolioweek 
 

47 Portfolioweek 
 



 
 

� 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 

� Alle tekeningen worden op schaal 1:2  
� 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: 
 
WEEK 37: 
Tekeningen Colbert                         Les 1                4,5 uur            

 
� Meet de kleine buste op en noteer de maten in de ‘maattabel Colbert’.  Deze buste is op 

1:2 schaal, je tekent dus je patroon ook op schaal 1:2 van je schaalliniaal.          LL: 168            
ML= 59 cm  

� Bepaal de toegiften voor het colbert van een ‘getailleerd jasje’. 
� Tekenen het grondpatroon ‘Colbert met naar voren geschoven zijnaad en zijpand’ op 

schaal 1:2   (blz. 29 - 33 ). 
� Uitleg taillering  
� Teken of schrijf alle knipjes, benamingen ect in de patroondelen. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Tekeningen Reverskraag                          Les 2                     3 uur 

 
� Je oefent de reverskraag op een modelintekening A3 formaat (blz. 62 - 65) 
� Oefen ook op een 2e modelintekening A3 formaat de sjaalkraag of de sjaalkraag met 

aangesneden boord (blz 90 – 91).   
 

� Maak 2 kopie van de tekening van het colbert. 
 

� Teken op je ‘Colbert met naar voren geschoven zijnaad en zijpand’ de reverskraag van 
blz 62 – 65.  

� Teken op je de kopie van het grondpatroon de sjaalkragen van blz 90 - 91.  
 

 
Huiswerk: alle reverskragen tekenen. 

 
 
Tekeningen tweegedeelte mouw               Les 3                    3 uur 

 
Mouw colbert: 

� Uitleg: Hoe meet je de armsgat hoogte en de omtrek uit je tekening van het Colbert met 
naar voren geschoven zijnaad en zijpand’. (blz 17) 

� Bereken ook de andere hulpmaten in je maattabel. ML = 59 cm 
 

� Je tekent de tweegedeelte colbertmouw op schaal 1:2 (blz. 18 - 21 ). 
� Controleer de mouwwijdte! (meet op hoeveel over wijdte de mouw heeft tegenover het 

armsgat. Dit mag max 2,5 – 3 cm zij). 
 

� Trek boven de lichtbak de mouw op een A3 over, zodat je de boven- en onder mouw los 
van elkaar hebt (zie blz 22). Teken ook de mouwsplit in! 

 
 

 
 
Intekenen Beleg en voering             Les 4                         3 uur 

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

colbert  
 

� Maak een kopie van je tekening van het colbert. 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 wegkruipt. 
(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. 

 
 



 
WEEK 38  
Stofoplegging.                           Les 5                           3 uur 

 
� Deze les ga je een stofoplegging van je colbert 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 . Opplakken op blauw papier 
� De stof breedte van de voering = 70 cm.  Opplakken op geel papier 

 
Inleveren opdracht les 1-5 

 
 
WEEK 39 + 40 
Grondpatroon Colbert schaal 1:1, eigen maat              Les 6 +7              6 uur            

 
� Meet in tweetallen je maten op en verwerk deze in de maattabel.  
� Bepaal de toegiften voor je colbert.  
� Tekenen het grondpatroon ‘Colbert met naar voren geschoven zijnaad en zijpand’  (blz. 

29 - 33 ). 
 

� Meet je armsgathoogte en omtrek uit je patroon en verwerk deze in de maattabel. 
� Je tekent de tweegedeelte colbertmouw (blz. 18 - 21 ). 
� Controleer de mouwwijdte! (meet op hoeveel over wijdte de mouw heeft tegenover het 

armsgat. Dit mag max 2,5 – 3 cm zij). 
 

� Je grondpatroon van je colbert en de mouw is nu klaar. Bewaar deze goed. Geeft knipjes 
aan en benoem alle patroondelen (productierijp). 

� Trek het patroon over, neem daarbij alle belangrijke hulplijnen, knipjes ect over. 
 
Huiswerk:  

� Zoek inspiratie: hoe ziet jouw colbert eruit, die jij bij naaitechnieken wilt maken? Maak 3 
verschillende schetsen, kies hiervan 1 uit en werk deze uit van de voor- en achterkant. 

� Eisen: Revers- of sjaalkraag  
            Paspelzak of paspelzak met klep 
            Rugsplit 
            Mouwsplit 
 

 
WEEK 41 
Modelintekening eigen Colbert                     Les 8              3 uur            

 
� Teken op je overgetrokken patroon jouw colbert in, gebruikt hiervoor je uitgewerkte 

tekening. 
� Teken ook een reverskraag, belegdelen en voering. 

 
 
 



 
WEEK 42: 

 
Herfstvakantie 

 
 
 
 
WEEK 43: 
Double breasted Colbert                              Les 9                           3uur 

 
� Je tekent op een modelintekening het colbert in die hieronder in de afbeelding staat.  
� Pas alles geleerde uit de periode toe. 
� Maak een stofoplegging van de stof. (roze papier) 

Details: 
� De overslag is 6 cm. 
� Teken bij de reverskraag een ’spitzrevers’. 
� Het colbert is 72 cm lang 

 

 
�  

Inleveren opdracht les 9 
 
 



 
 
 
 
WEEK 44 + 45: 
COUTRURESTUK 
Grondpatroon blouse schaal 1:1, eigen maat             Les 10 + 11                6 uur 
 
Wat is een couturestuk? 
Een getailleerd jurk dat gevoerd is of met Engelse naden/ biasband is afgewerkt. De stof 
is ook chic, glanzend of vlooiend. Vaak zie je bij een Couturestuk ook strapless, 
asymmetrisch of bijzondere mouw- of kraagvormen.  

 
� Meet eerst je maten op en verwerk deze in de maattabel van de bovenkleding. Bereken 

ook de hulpmaten en voeg toegift waar nodig is toe (zie tabel in het boek). Let hierbij op 
dat je toegift getailleerd is. 

� Teken op je eigen maat het grondpatroon van de blouse/jurk. Je tekent tot op de 
heupdiepte je patroon. Later ga jij het patroon verlengen voor de jurk. 

� Teken ook de eendelige mouw voor je jurk patroon. 
� Vouw de mouw open en trek hem over. 

 
 

� Als de grondpatronen klaar zijn kun je deze overtrekken en jouw ontwerp van het 
couturestuk intekenen. Neem ook alle knipjes, benamingen en hulplijnen over.  

� Draai de bustesucon op een plek waar die hoort.  
 
Huiswerk: 

� Zoek inspiratie hoe je couturestuk eruit komt te zien. Maak hiervan een moadboord. 
� M aak 3 ontwerpschetsen en kies er met de docent 1 uit.  

 
 

 
 
Portfolioweek.                     Week 46 

 
�  

 
 
 
Wat lever jij 11 november in? 

� Tekening Colbert  + reverskraag     OVG  
� Tekening mouw van tweegedeelte mouw van Colbert   OVG 
� Stofoplegging Colbert  (stof + voering)   Cijfer 
� Grondpatroon + modelintekening Colbert    V/NV 
� Modelint. + stofop. Double breasted Colbert   Cijfer 
� Grondpatroon blouse/jurk     V/NV 

 
 
  



 
 

Beoordeling van de kwaliteiten van de patronen 
 
 
 

  JA  NEE 
1 Alle codes zijn op de juiste manier weer gegeven: 

(Naam klant, model, klantnummer, RvD, aantal keer knippen, 
patroondeel en materiaal). 

  

2 Alle knipjes op de patronen zijn volledig en op de juiste plek 
aanwezig. 
 

  

3 Alle markeringspunten zijn aangegeven. 
(bv de plaats van de zak ect) 

  

4 De patroondelen die bij elkaar horen passen aan elkaar. 
 

  

5 De patronen zijn voorzien van de juiste naden en zomen en de 
correcte naadbreedtes zijn toegepast.  
 

  

6 Waar nodig zijn patronen haaks getekend. 
 

  

7 De patroondelen zien er netjes uit. 
  

  

 
Bereken per kledingstuk het aantal punten dat u geeft voor de bijbehorende 
beoordelingscriterium 

� 2 punten (bij 0 keer nee) 
� 1 punt (bij 1 keer nee) 
� 0 punten (bij meer dan 1 keer nee) 

 
 
 
 


