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#MODE EN KLEDIJ

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VERVAARDIGER VAN LINGERIE EN KORSETTERIE
HET ONTWERPEN EN VERVAARDIGEN VAN LINGERIE, KORSETTERIE EN BADMODE IS EEN VAK APART!

OMSCHRIJVING

Introductie
Het maken van lingerie is een vak apart. Heb je oog voor detail, is een fijne afwerking belangrijk? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Omschrijving
Tijdens deze opleiding leer je verschillende stukken lingerie maken. Je kan je eigen creativiteit hierbij zeker gebruiken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie zich de kennis van het vervaardigen van lingerie en korsetterie eigen wil maken.
Voor wie zich wil vestigen als ontwerper van lingerie en korsetterie.

Voorkennis
Een sterke motivatie is nodig. Er wordt verwacht dat je naast de opleiding, thuis verder werkt aan je creaties.
Voorkennis is niet absoluut noodzakelijk. Het is echter wel sterk aanbevolen dat je kan werken met een naaimachine, de verschillende naaisteken kent en de
verschillende soorten draad en grondstoffen kunnen onderscheiden.
Indien je geen voorkennis hebt raden wij je aan om vooraleer deze opleiding te starten, eerst de opleiding 'Kleding - basis' te volgen.

Bijkomende info
De IVOC-leerrekening
Voor deze opleiding kunnen werknemers uit de confectiesector (bedrijven uit de paritaire comités 109,110 of 215) hun inschrijvingsgeld volledig terugbetaald krijgen
van IVOC. Ook in de vervoerkosten en kosten voor kinderopvang tijdens de opleiding kan een tussenkomst verkregen worden. Zowel arbeiders als bedienden komen
in aanmerking, dit uit eender welke functie.
Voor meer info omtrent deze tegemoetkoming kan u terecht bij IVOC (www.ivoc.be of tel. 02 481 53 50).

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je lingerie, korsetterie en badmode ontwerpen en vervaardigen. Daarnaast leer je deze ook aanpassen en herstellen.
Voor deze opleiding maken we gebruik van standaard patronen die naargelang het ontwerp aangepast kunnen worden. Je leert dus zelf geen patronen tekenen.

PROGRAMMA
Lingerie en korsetterie: inleiding
Materialenkennis
Machinekennis
Vakterminologie
Maten nemen
Vaktechnieken
Kostprijsbereking
Werkorganisatie en -planning
Klantenadvies
Je leert tijdens deze opleiding verschillende basismodellen maken:
Slips, shorty, string, tailleslip
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Diverse gaines
porte-jartelles
BH zonder beugel
BH met beugel
Balconnet
Body
Corset
Liquette
Badpak (met en zonder beugel)
Bikini

DOCENT
Mevrouw Fabienne Catteau
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