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Cursus-Lesinformat ie 
 
 

BEELDENDE KUNST 
MODE ONTWERPEN, KLEDING MAKEN  
B/V/G 
 

Als je je eigen kleren wil leren maken, begin je met de rok. Dat leerden onze oma’s 

al. Na de rok komt het bovenlijf zonder coupe. Als je eenmaal een aantal goede 

basispatronen hebt, dan kun je op basis van die patronen heel veel creaties maken.  

Jouw eigen ideeën, mode, omzetten naar uiteindelijke creaties. Resultaat bereik je 

via een patroon, moulage of bijvoorbeeld het verknippen van oude kledingstukken. 

Moulage is direct vanuit de lap op een pop tot een ontwerp komen. 

 

Leer je eigen kleding maken. 

Basispatronen. Rok. Grondpatroon zonder coupe. Eendelige mouw. Kragen. Je leert een 

basispatroon op je eigen maten tekenen. Je maakt een eerste toile (proefmodel). Die pas je 

goed door en de aanpassingen verwerk je in je patroon. Samen met de mouw en kraag kun 

je dan al aardig wat truien, bloezen, topjes, jassen, rokken etc. maken.  

Je maakt je eigen ontwerp met rits of knoopsluiting, kraag, zakken etc.  Aan bod komen 

zeker het inzetten van ritsen, tailleband aanzetten, verschillende naden, zakken, etc. 

Je keuze voor stof, zakken, sluiting, soort naad etc. bepalen de uitvoer van je ontwerp. 

Van dat ontwerp teken je je patroon, vervolgens naai je je eigen creatie. 

Na de basis rok, bovenlijf, mouw en kraag kan je vervolgen met bovenlijf met coupe, broek, 

colbert. Een basispatroon met detailstukken kost 15 lessen.  

 

De docent 

Maurice heeft modevormgeving gestudeerd aan de kunstacademie St. Joost in Breda. Hij 

heeft een mode atelier in Breda. Daarnaast is hij bekend geworden door zijn shows die 

opvallen door het uitdagende karakter. Dat doet hij ook in de cursus: een beetje uitdagen, 

vragen stellen, af en toe de wereld op zijn kop zetten. Maar wat hij vooral doet is helpen, 

zodat jij jouw idee kunt realiseren. Hij helpt je te ontdekken, anders naar vorm en materiaal 

te kijken. Mode moet je kunnen dragen, anders bestaat ze niet.  

 

Materiaalkosten 

De cursusprijs is exclusief materialen. De materiaalkosten zijn geheel afhankelijk van wat je 

wil. Voor patroontekenen heb je nodig een liniaal, geodriehoek, patroonpapier, a4 papier, 

potlood. Om kleding te maken heb je nodig  een stofschaar, papierschaar, centimeter, 

tornmesje, garen, naalden, spelden, stof, fournituren (knopen, ritsen etc.) enz. 

 

Wanneer er plaats is, is het vaak mogelijk om ook tijdens de cursus in te stromen. Mail ons 

voor informatie via: info@nieuweveste.nl, of bel 076 5299600. De leerlingenadministratie is 

telefonisch te bereiken van maandag tot donderdag, van 13.30 tot 16.00 uur.  

 

  

mailto:info@nieuweveste.nl


Korting BredaPas 

BredaPashouders tot 18 jaar krijgen 90% korting op het gehele cursusaanbod van Nieuwe 

Veste. Vanaf 18 jaar geldt het kortingstarief van 50%. 

 

 

Code Cursus Niveau Tijdstip Docent Aantal 

Lessen 

Start Prijs € 

212307 

5.1 

Mode 

ontwerpen, 

kleding maken 

B/V/G Vrijdag 

15:00 - 17:30 

Maurice  Spapens 15 21-sep-2012 € 193,- 

212307 

5.2 

Mode 

ontwerpen, 

kleding maken 

B/V/G Vrijdag 

15:00 - 17:30 

Maurice  Spapens 15 1-feb-2013 € 193,- 


