Dameskleermaker
Of je nu stukken voor jezelf of klanten in elkaar wil steken,
kleding op maat kunnen maken is voor iedereen een handige
vaardigheid. Zet jouw eerste stappen in de modewereld met
onze opleiding basis kleding. Onze ervaren docent begeleidt je
door de verschillende machines en materialen. Je leert stoffen
van elkaar te onderscheiden om zo de juiste keuze te maken
voor jouw kledingstukken. Na het volgen van deze opleiding
kan je zelfstandig je kennis van de basistechnieken omzetten
in de praktijk en maak je je eigen rok, pantalon en jurk.

Info
Aalst
Beginner
Prijs vanaf 350,00 (incl.
BTW)

Avondopleiding

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Aalst

avond

15/09/2022

Prijs
€350,00

Programma
De avondopleiding duurt 1 jaar, met gemiddeld 1 avond les per week.
DAMESKLEERMAKER:
Basis kleding:
Stoffenkennis
Materialenleer
Machinekennis
Knippen
Stikken
Strijken
Een basispatroon opmaken en/of aanpassen
Assemblage van een rok, broek en pantalon
De talrijke opdrachten die je tijdens de opleiding krijgt, vereisen dat je ook buiten de lessen actief en
intensief bezig bent met mode. Laat je dus niet verrassen en respecteer de deadlines die de docenten je
vragen.

Voor wie
Je bent/wordt minstens 18 jaar in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start. Deze opleiding
richt zich tot iedereen die in de mode aan de slag wil en een basis wenst in kledingafwerkingstechnieken.
Voorkennis is niet vereist.

Materiaal en extra kosten
Onze opleidingsinstelling beschikt over een mooi uitgerust atelier waar je tijdens de lessen gebruik van
kan maken. Er wordt een naaimachine (Bernina 325) ter beschikking gesteld voor elke cursist. Je zal
daarnaast het volgende nodig hebben:
Naaimachine en accessoires
Stoffen
Op termijn zal je deze basisuitrusting willen uitbreiden. Kocht je nog niets aan? Wacht met een aankoop
tot de eerste les waar je advies kan inwinnen van je docent.
Kosten verbonden aan opdrachten zijn afhankelijk van de keuze van je project en je eigen creativiteit.
Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden
bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons
leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de
bijhorende kost.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Deze opleiding leidt niet tot een getuigschrift of diploma. De opleiding vormt een goede basis voor onze
andere modeopleidingen waar dit wel mogelijk is.

Erkenningen
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, vervoerskosten en/of kinderopvang. Ook
werkzoekenden jonger dan 26 jaar die geen bachelor volgen op het moment van aanvraag kunnen in
aanmerking komen. SYNTRA deelt de inschrijvingsstatus van cursisten die een aanvraag indienden. Voor
verdere informatie en aanvraag verwijzen we je door naar www.leerrekening.be of www.ivoc.be.

