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#MODE EN KLEDIJ

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

PATROONTEKENAAR SYSTEEM ROOSE

€ 435,60 incl. BTW

DE BELGISCHE MODE-INDUSTRIE IS OP ZOEK NAAR PATROONTEKENAARS!

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Cursisten leren in 4 modules, gespreid over twee cursusjaren correct maten nemen. Zij leren het standaardpatroon van de verschillende kledingstukken op te bouwen.
Daarnaast wordt aangeleerd hoe een basispatroon van een kledingstuk op te maken. Bij het opbouwen van een basispatroon wordt rekening gehouden met de
typische figuren en lichaamsvormen. De cursisten zijn in staat diverse (trendy) modellen in te tekenen en knippatronen op te maken.

Introductie
De Belgische Mode-industrie is op zoek naar Patroontekenaars! Word jij het technische brein achter de creatieve ideëen van de modeontwerpers?
Als Patroontekenaar oefen je een creatief beroep uit waarbij je met teamwork tot prachtige resultaten komt! Of je nu voor een confectieketen of een belangrijk
modehuis werkt, één voor één hebben ze goede patroontekenaars nodig!
Als patroontekenaar ben je de onmisbare schakel tussen de modeontwerpers en de industrie, jij vormt de ideëen van designers om tot patronen, klaar voor de
productie.

Omschrijving
De techniek van het patroontekenen wordt aangeleerd via een uniek systeem: het Systeem Roose.
Dit systeem staat garant voor patronen van een uitzonderlijk goeie pasvorm die aangewend kunnen worden bij het vervaardigen van kwaliteitsconfectie of van haute
couture.
De opleiding bestaat uit 4 modules: Rok, Pantalon en Corsage (1&2). De opleiding dient in deze volgorde gevolgd te worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie professionele patronen wil leren tekenen en er inzicht wenst in te krijgen.
Voor wie zich professioneel wil vestigen als patroontekenaar.

Voorkennis
Basiskennis afwerkingstechnieken is geen absolute noodzaak, maar kan een meerwaarde zijn om de opleiding patroontekenen vlot te kunnen volgen.
Enig wiskundig inzicht is zeker een meerwaarde.

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 tussenkomst kunt terecht bij IVOC (www.ivoc.be of tel. 02 481 53 50).

PROGRAMMA
Volgende onderdelen komen in elke module aanbod:
Productkennis
Matentabel
Figuurstudie
Modelstudie
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Module 1: Module Rok
Standaardpatroon rok
Basispatroon rok (op maat)
Module 2: Pantalon
Standaardpatroon pantalon
Basispatroon pantalon (op maat)
Module 3 & 4: Afwerking Corsage 1 & 2
Basis corsage
Standaardpatroon corsage
Basispatroon corsage (op maat)
Mouwen
Kragen
Jurk
Tailleur - Mantel
Kimono
Bustier
Drapage

PRAKTISCH
2 jaar vanaf maandag 14/09/2020 - Roeselare

Begindatum

Lesdata

14/09/2020

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

8800 Roeselare

Cursusmateriaal
Er is geen syllabus voorzien, deze wordt tijdens de opleiding opgemaakt per patroon.

Grondstoffen
De cursisten dienen bij de start van de opleiding éénmalig een "starterspakket" aan te kopen (ongeveer € 65), dit omvat twee patroonteken-latten, die speciaal
gemaakt worden voor deze opleiding.
Patroontekenpapier wordt gratis door Syntra West ter beschikking gesteld.

DOCENT
Mevr. Annie Martens
Mevr. Myriam Alliet
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