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#MODE EN KLEDIJ

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VERVAARDIGER VAN LINGERIE EN KORSETTERIE

€ 435,60 incl. BTW

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

OMSCHRIJVING

Wat kent men 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.

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
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
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

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

PRAKTISCH
2 jaar vanaf dinsdag 20/09/2022 - Roeselare

Begindatum
20/09/2022

Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

8800 Roeselare

Getuigschrift
Op het einde van elk jaar worden er examens georganiseerd (theoretisch en/of praktisch). Op het einde van de opleiding dien je ook een eindproef af te leggen en te
verdedigen voor een jury.
Wie slaagt voor alle examens en voor de eindproef, ontvangt het getuigschrift van 'Vervaardiger van lingerie en korsetterie'.
Onze getuigschriften zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en SYNTRA Vlaanderen.

Grondstoffen
Alle syllabi, patroontekenpapier en gebruik van onze naaimachines e.d. zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld voor deze opleiding.
Niet inbegrepen: gezien de praktische inhoud van deze opleiding dien je zelf te zorgen voor eigen naaikoffer (spelden, stofschaar, schrijfgerief, ...).
Grondstoﬀen voor de ontwerpen dienen door de cursisten aangekocht te worden. De kostprijs hiervan is afhankelijk van je ontwerp en materiaalkeuze, gemiddeld €
200.
Concrete info over de aankoop van de materialen wordt tijdens de infodagen en eerste lesdag bezorgd.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
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Mevrouw Fabienne Catteau
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