#050926

#MODE EN KLEDIJ

KLEDING - BASIS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 363,00 incl. BTW

DÉ BASISOPLEIDING VOOR IEDEREEN DIE INTERESSE HEEFT IN MODE!

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je krijgt op een praktijkgerichte manier een stevige initiatie in het effectief en kwaliteitsvol vervaardigen van kledingstukken.
Je leert tijdens deze opleiding geen patronen tekenen.

Omschrijving
De opleiding 'Basis kleding' vormt een uitstekende basis voor andere modeopleidingen zoals Patroontekenaar, Kinderkledij, Dameskleermaker of Vervaardiger van
lingerie en korsetterie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie wil starten met een ondernemersopleiding binnen de afdeling Mode te Syntra West is dit de ideale vooropleiding.
Voor iedereen zonder voorkennis, die een praktijkinitiatie wenst in de afwerkingstechnieken van kledij.

Voorkennis
Dit is een basisopleiding, waarvoor geen voorkennis vereist is.

Bijkomende info
IVOC, opleiding & advies voor Mode & Confectie, ondersteunt je in je opleiding!
Ben je jonger dan 26 jaar? Via deze weg vind je meer info.
https://youngpatterns-nl.be/leerrekening/
Ben je werknemer in de Mode- & Confectie-industrie? Via deze weg vind je meer info.
https://www.leerrekening.be/

Methodologie
Tijdens deze opleiding maak je drie kledingstukken onder begeleiding van een professionele docente. Je maakt een rok, broek en jurk op jouw maat, daarnaast maak
je ook deelstukoefeningen, op deze manier leer je diverse naaitechnieken.
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
Materialenkennis
Naaigaren, gereedschappen
Machinekennis
Machine draden
Onderhoud machine en kleine herstellingen
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Textielwarenkennis
Kennis van de natuurlijke, halfsynthetisch en synthetische materialen
Basistechnieken
Studie van het patroontekenen - Rok, broek, jurk
Studie van het knippen - Rok, broek, jurk
Studie van het stikken - Rok, broek, jurk
Studie van het strijken - Rok, broek, jurk

PRAKTISCH
1 jaar vanaf woensdag 14/09/2022 - Roeselare

Begindatum
14/09/2022

Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

8800 Roeselare

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Loes Deman
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