Textielprints ontwerpen met Adobe Illustrator
In deze opleiding krijg je een grondige introductie tot het
programma. Na een inleiding over drukmethodes, printgenres,
inkten- en materialenkennis, leer je verschillende types prints
zowel manueel als met de patroonmaker ontwerpen. Je leert je
eigen schetsen digitaliseren en omzetten naar textielmotieven, je
maakt je eigen productsimulaties en legt zo een portfolio aan
waarmee je naar potentiële klanten kunt stappen.

Info
Gevorderd

We praten ook over intellectuele eigendom en hoe je je prints
kunt beschermen tegen copycats. Tenslotte krijg je ook heel wat
tips en tricks om je prints naar een hoger niveau te tillen en leer je
hoe je bestanden voorbereidt voor druk.

Bijscholingen en specialisaties

Waar en wanneer?
Programma
PROGRAMMA
Textieldrukmethodes, printgenres en – layouts, materialenkennis
Basis kleurenleer, digitale kleurpaletten maken, werken met Adobe Capture
Tekenen met de pen en je eigen ‘flats’ (modeschetsen) maken, die flats invullen met je eigen patronen
Schetsen digitaliseren en diepte verlenen mbv texturen, schaduwen…
Manuele methode om set, half-drop of tossed repeats te maken
Patronen maken met behulp van de patroonmaker
Verschillende kleurvarianten creëren van een print
Troubleshooting: veel voorkomende problemen bij prints opsporen en oplossen
Prints voorbereiden voor druk

Voor wie
Deze opleiding is een ideale aanvulling op opleidingen interieurstyling, textiel- of modeontwerp, maar ook
interessant voor ontwerpers van handtassen en schoenen, illustratoren, grafisch vormgevers en andere
ontwerpers die hun ontwerpen graag op textiel willen overbrengen. Wie graag naait, kan na deze opleiding
met zijn/haar eigen stofjes aan de slag!

Materiaal en extra kosten
In deze opleiding leer je technieken en gereedschappen in Adobe Illustrator gebruiken in functie van het
textielontwerpen. Je hoeft geen krak in Adobe Illustrator te zijn, maar basiskennis is wenselijk.
Je beschikt thuis over een recente versie (vanaf CS6) van de programma’s Adobe Illustrator, of bent
bereid deze voor de cursus aan te schaffen.
Je beschikt over basis computervaardigheden: je kan bijlagen versturen en downloaden, weet hoe je
schermafbeeldingen maakt…
Je hebt een basisnotie van Adobe Illustrator, meer bepaald kun je: het programma openen | bestanden
openen | nieuwe documenten maken | objecten selecteren | in- en uitzoomen | navigeren in je
document | eenvoudige geometrische vormen tekenen | een beetje werken met de pen (Al deze
basisvaardigheden worden tijdens de eerste lessen kort herhaald, maar om de lessen goed te kunnen
volgen, is het handig als je ze voor de start van de opleiding kort inoefent aan de hand van de vele
tutorials die je online vindt, bijvoorbeeld op www.adobe.com
Een pc wordt door SYNTRA ter beschikking gesteld. Je mag ook je eigen laptop meenemen. Om de lessen
goed te kunnen volgen, is het aangewezen dat je thuis over het programma beschikt. Basiscomputervaardigheden zijn noodzakelijk.
Textielontwerpster Olu Vandenbussche ontwerpt textielprints voor bedrijven en particulieren, voor mode- en
interieurtoepassingen. Daarbij volgt ze de filosofie van Slow Design, een wereldwijde ontwerpbeweging die
de mens en het milieu terug centraal wil stellen, ondermeer door in te zetten op duurzame grondstoffen,
lokale productie, eerlijke lonen enz.
Olu is gespecialiseerd in het ontwerpen van prints voor digitale druk – de meest ecologische
textieldrukmethode – met Adobe Photoshop en Illustrator. Ze begeleidt ontwerpers bij de ontwikkeling van
hun duurzame collecties, is ambassadeur van Drawy (een platform dat ontwerpers beschermt tegen
copycats) én werkt aan een duurzame sneakerlijn in samenwerking met schoenontwerper Jan Caus en
gedetineerden. Voor haar inspanningen op het vlak van duurzaam ondernemerschap ontving ze in december
2015 de Bizz Buzz Award van de Vlaamse Overheid. Bekijk hier een filmpje over haar strijd tegen Fast
Fashion.

Werknemers uit de mode- en confectiesector in België (PC 109 of 215) kunnen via de IVOC-leerrekening
een tussenkomst van maximum 640 EUR per schooljaar ontvangen ter compensatie van opleidingskosten
die betrekking hebben op inschrijvingsgeld, lesmateriaal, vervoerskosten en/of kinderopvang. Ook
werkzoekenden jonger dan 26 jaar die geen bachelor volgen op het moment van aanvraag kunnen in
aanmerking komen. Voor verdere informatie en aanvraag verwijzen we je door naar www.leerrekening.be of
www.ivoc.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Na afloop van de cursus ontvang je een attest van lesvolging.

