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Modevakschool
Heb je dat nu ook? Dat je al winkelend tot de ontdekking komt dat
die leuke rok, broek, jurk , kolbert of jas net niet past of net niet de
juiste snit of kleur heeft en dat je denkt: kon ik maar zelf naaien en/
of ontwerpen. Bij de modevakschool ben je daarvoor aan het juiste
adres.
Tijdens de lessen op de modevakschool wordt aandacht besteed aan
een perfecte pasvorm, wat in combinatie met de juiste stof en een
mooie afwerking leidt tot een kledingstuk dat comfortabel zit en
waarin de drager zich prettig voelt.
Om dit te bereiken zullen er kennis en vaardigheden moeten worden
ontwikkeld. Dit kan soms in klassikaal verband maar zal doorgaans
in de lessen individueel gebeuren zodat wordt aangesloten bij de
specifieke wensen en vaardigheden van de cursist.
Het verkrijgen van de benodigde kennis en vaardigheden kan door:
1. Het volgen van naailessen
2. Het volgen van specifieke cursussen gericht op de
“kneepjes” van het vak
3. Patronen leren tekenen
4. Lessen in stoffenkennis
5. Pasvormtechniek
6. Moulage
7. Handwerktechnieken
8. Het raadplegen van modevakboeken

9. Het behalen van certificaten tot het niveau van coupeuse
10. De SBM opleiding
1. Naailessen:
De naailessen worden in beginsel een maal per week
gegeven. Een les duurt 2 1/4 uur. Gekozen kan worden
tussen ochtend-, middag- of avondlessen op resp. dinsdagof woensdagavond en vrijdagmorgen of -middag. Het lesjaar
loopt van september tot en met juni en beslaat 36 lessen. De
lessen worden gegeven in groepen van maximaal 6 personen.
Het minimum aantal inschrijvingen om een lesblok door te
laten gaan is 4. Tijdens de les kan elke cursist op zijn eigen
niveau werken.
Naast het naaien zal ook aan het maat nemen en knippen
ruimschoots aandacht besteed worden.
Op de school zijn voldoende goede machines aanwezig
waaronder ook een zogenaamde lockmachine en coverstitch.
Het garen voor de laatste twee machines is bij normaal
gebruik bij het lesgeld inbegrepen.
2. De Kneepjes van het vak:
Vind je het lastig om mouwsplitten, paspelzakken of
reverskragen te maken en sla je dat bij voorkeur over? Dan is
de kneepjescursus iets voor jou…
Op deze cursus leer je per les een bepaalde naaitechniek op
een voorbeeldlap, soms in 2 fasen, waardoor je de lap later
als voorbeeld kunt blijven gebruiken. Deze lessen worden in
een vaste volgorde klassikaal gegeven zodat je ook van
elkaars fouten kunt leren. De kneepjescursus wordt zowel op
beginners- als op gevorderden niveau gegeven. Om te

kunnen deelnemen aan de gevorderden cursus wordt van je
verwacht dat je zelfstandig mouwen kunt inzetten en kragen
kunt opzetten.
De technieken die in de kneepjescursus aan de orde komen
staan beschreven in een cursusboek dat je bij de cursus dient
aan te schaffen.
3. Patroontekenen:
Wanneer je een meer gevorderde naaister bent, krijg je vaak
de behoefte om wat meer te willen weten over patronen.
Met kennis over het tekenen van patronen kun je zelf
bestaande patronen veranderen of naar eigen ontwerp of een
plaatje het patroon tekenen. Wanneer je wilt gaan patroon
tekenen zul je vooraan moeten beginnen.
4. Stoffenkennis:
Omdat de stofkeuze een belangrijke bijdrage levert aan het
uiteindelijke resultaat zal tijdens de lessen aandacht worden
gegeven aan stoffenkennis. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om bij voldoende belangstelling speciale,
klassikale lessen stoffenkennis te volgen.
5. Pasvormtechniek:
Uiteraard zal tijdens de lessen aandacht besteed worden aan
de juiste pasvorm van het kledingstuk. Wil je je verdiepen in
het tekenen van patronen voor mensen met maten die niet in
de confectie passen, dan bestaat de mogelijkheid om je hierin
aan de hand van speciaal lesmateriaal te verdiepen.
Voorwaarde is dat je het tekenen van de basispatronen goed
beheerst. Bij voldoende belangstelling kunnen deze lessen

ook in de vorm van klassikale lessen of een cursus gevolgd
worden.
6. Moulage:
Een geheel eigen benadering van het ontwerpen van een
kledingstuk is moulage. Tijdens het mouleren wordt een lap
stof op het lichaam of op een kledingstuk zodanig
vastgespeld dat het gewenste effect wordt bereikt.
Daarnaast leent deze techniek zich bij uitstek tot het maken
van een letterlijk van het lijf afgenomen patroon.
Bij voldoende belangstelling kan moulage in het
lesprogramma opgenomen worden.
7. Handwerktechnieken:
Op de modevakschool bestaat de mogelijkheid om
onderwezen te worden in diverse handwerktechnieken als
breien en haken. Ook kun je een verscheidenheid aan
borduursteken en -technieken leren zoals bijvoorbeeld
richelieu of appliqueren. Ook quilten of kantverwerking
horen tot de mogelijkheden.
8. Modevakboeken:
Op school is een ruime collectie modevakbladen aanwezig
zoals de Knip, de Knippie en de Burda. Daarnaast zijn er de
nodige speciale uitgaven.
Voor aparte modellen kan worden beschikt over buitenlandse
modebladen als de Marfy en de Rundschau.

9. Certificaten:
Het is mogelijk om een gedeelte van de door jou genoten
opleiding af te sluiten met een certificaat.
Certificaten worden uitgegeven voor de volgende
onderdelen:
1. Knippen en naaien van radeerpatronen
2. Tekenen en naaien van rokken
3. Tekenen en naaien van broeken
4. Tekenen en naaien van kinderkleding
5. Tekenen en naaien van blouses
6. Tekenen en naaien van japonnen
7. Tekenen en naaien van jasjes
8. Kneepjescursus beginners
9. Kneepjescursus gevorderden
10. Diverse handwerktechnieken
De volgorde van de te behalen certificaten is met
uitzondering van nummer 6 en 7 naar wens van de cursist.
Het bijbehorende lesmateriaal dient apart te worden
aangeschaft. Met het behalen van de certificaten kan het
niveau van coupeuse worden gehaald.
10. De SBM opleiding:
Op de modevakschool wordt het lesmateriaal van de
Stichting Bevordering Modevakopleidingen gebruikt.
Wanneer je in het modevak werkzaam wilt zijn kun je de
opleiding van de SBM volgen.
Het programma van deze opleiding omvat de volgende
onderdelen:

1. Costumière: Een costumière kan alle basispatronen
tekenen en beheerst eenvoudige uitwerkings- en
naaitechnieken.
2. Coupeuse: Een coupeuse beheerst ingewikkelde
uitwerkings- en naaitechnieken en maakt patronen voor
kleine figuurafwijkingen.
3. Figuurproblemen: Het tekenen van patronen van het
lesmateriaal figuurproblemen houdt in dat voor alle
moeilijke maten een patroon kan worden vervaardigd.
Hierbij hoort uiteraard ook dat een aantal pasmodellen
zal moeten worden vervaardigd.
Het benodigde lesmateriaal is op de school verkrijgbaar.
Algemeen:
Tijdens de lessen mag niet worden gerookt. Koffie of thee wordt
uiteraard gratis geschonken.

