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#MODE EN KLEDIJ

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KINDERKLEDING
EEN PRINSESSENKLEEDJE OF EEN STOERE BLAZER?

OMSCHRIJVING

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding ben je in staat om als zelfstandige ondernemer of medewerker van een modezaak met als specialisatie Kinderkleding aan de slag te gaan. Het kan
hier gaan om een boetiek, het opstarten van een kledinglijn die verkocht wordt in kledingzaken, een webshop, ...

Introductie
Heb je er altijd van gedroomd om je eigen kinderkledij te maken? Dan is dit de ideale opleiding voor jou!

Omschrijving
Gemotiveerde docenten leren je de kneepjes van het vak. Je leert verschillende kledingstukken voor kinderen maken.
Tijdens deze twee-jarige cursus leer je patronen tekenen en afwerkingstechnieken specifiek voor kinderkledij.
Er wordt gewerkt vanaf maat 92, er wordt dus geen babykleding gemaakt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie zich kwalitatieve en verfijnde afwerkingstechnieken voor kinderkledij wil eigen maken.
Voor wie altijd al gedroomd heeft van een carriere als ontwerper van kinderkledij.

Voorkennis
Deze opleiding richt zich tot cursisten die reeds over een basiskennis naaien beschikken en zich verder willen specialiseren in het maken van kinderkledij.
Syntra West biedt de opleiding Kleding - basis aan voor cursisten die niet over de nodige voorkennis beschikken.
Er kan eventueel een instaptoets afgenomen worden om na te gaan of de cursist over voldoende voorkennis beschikt.

Toelatingsvoorwaarden
De volgde met succes de opleiding Kleding - basis of beschikt over aantoonbare ervaring.

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 kan u terecht bij IVOC (www.ivoc.be of tel. 02 481 53 50).

Methodologie
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leren cursisten verschillende kledingstukken maken.
Het patroon wordt getekend op maat van het klantje, bij elk kledingstuk komen de specifiek afwerkingstechnieken aanbod.
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PROGRAMMA
JAAR 1 (32 lessen)
Kleedje
Patroontekenen - Awerking met specifieke aandacht voor:
Verwerken van een insteekzakje
Integreren van fronsen en plooien
Afwerken van hals- en armsgaten
Afwerken van een zoom
Pyjama
Patroontekenen - Afwerking met specifieke aandacht voor:
Verwerken van passepoil-lint
Verwerken van een dessin : ruit, figuurtjes, ...
Opzetten van zakjes
Opzetten van kraagje
Knoopsgatensluiting
Souspull - T-Shirt
PatroontekenenAwerking met specifieke aandacht voor:
Eigenschappen van jersey-stoffen ( krimpfactor, leurfactor, ... )
Gebruik van vliesline naadband
Rolkraag
Opstrijken van een print
centrage
Werken met tweelingnaald en toepassen van diverse tricotstiksels
Jeansbroek
Patroontekenen - Afwerking met specifiek aandacht voor:
Soorten zakken
Soorten sierstiksels en applicaties specifiek voor jeans
Gebruik van jeansknopen
Gulprits
Verwerken van knoopsgatenelastiek in lendenband
JAAR 2 ( 32 lessen )
Blazer
Patroontekenen - Afwerking met specifiek aandacht voor:
Kraag en omslag
Gebiesde zak of klepzakje
Mouwinzet
Voering
Split achteraan
Knoopsgaten
Bermuda - Short
Patroontekenen - afwerking met specifieke aandacht voor:
Klepzakje
Insteekzakje
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Rits
Fantasieafwerking
Feestelijk Kleedje (bv voor communie of lentefeest)
Patroontekenen - Afwerking met specifieke aandacht voor:
Afwerkingstechnieken : ruches, biais, fronsjes, smock, plooien ...
Garnituren: sierlint, kant, pailletten, ...
Handgenaaide zomen
Mouwinzet het kan hier ook om een mouwlooskleedje gaan
Blinde ritssluiting
Sweater met kap
Patroontekenen - afwerking met specifieke aandacht voor:
Kap met tricotvoering
Koordtunnel met aandacht voor de normen
Voorzakje
Boorden
Ontwerpen van een applicatie uitgevoerd in flockfolie
Opstrijken van een applicatie
Toegepast bedrijfsbeheer
Strategisch plan - bepalen van positionering van bedrijf in de sector
Commercieel: Aankoopbeleid, voorraadbeheer, verkoopbeleid en marketingbeleid
Stoffenbeurzen - evenementen voor kinderkleding
Confectie: Wat en hoe?
Etiquettering

DOCENT
Mevrouw Ann Tijtgat
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