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Naaiatelier: Lange broek
Vanaf dinsdag 15 januari 2019

Deze winter starten we weer met een nieuw naaiatelier. Deze keer kan er gekozen worden voor een lange
broek. We tekenen zelf het patroon, m.a.w. je kan zelf het model kiezen. We tekenen samen het patroon,
je kiest zelf de breedte van de pijp, de zak, de sluiting,…. De broek kan voor jezelf zijn, maar kan ook voor
een kindje. Als je liever een patroon uit een boekje overneemt, kan dit ook, maar dan breng je zelf het
boekje mee.
De eerste les tekenen we het patroon en wordt er besproken hoeveel stoffen en andere benodigdheden je
nodig hebt. We maken deze keer extra tijd vrij om de mogelijke stof te bespreken. In de volgende lessen
maak je onder begeleiding de broek. Bij het afwerken wordt er aandacht geschonken aan de zak, aan de
bies aan de zijnaad, eventueel de rits, en het afwerken van de taille met een elastiek of met een tailleband.
En we passen de broek tot deze correct past.
Aan deze cursus kunnen zowel beginners als gevorderden deelnemen. Er wordt wel verwacht dat je
zelfstandig je naaimachine kan opstellen.
Wat breng je de eerste les mee?
- Schrijfgerief: potlood, gom, slijper, lijmstift (Pritt), tekendriehoek, lat van 60 cm
- Patroonpapier waar je met potlood op kan tekenen en gommen
- Eventueel rekenmachine
- Maten van de mogelijke klantjes: tailleomtrek, heupomtrek en lengte van de broek. Je kan ook een
broek meebrengen voor de juiste maat.
Datums:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:
Betalen:

Dinsdag 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 19 maart en 2 april om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Mariëtte Schenk
KVLV-leden: 42,00 € – Niet-leden: 60,00 €
Vooraf te betalen. 1 consumptie per les inbegrepen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen dinsdag 8 januari.
Liefst via de rekening van KVLV Berlaar BE38 7332 0211 3472,
met vermelding van “Naaiatelier” en je naam.

