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#KUNST EN AMBACHT

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

HERENKLEERMAKER - DE KOSTUUMVEST
DE TECHNIEKEN VOOR HET MAKEN VAN EEN KOSTUUMVEST

OMSCHRIJVING

Introductie
Syntra West biedt opnieuw de opleiding Herenkleermaker aan. Deze opleiding wordt opgesplitst in verschillende modules. In deze module 'Herenkleermaker - De
kostuumvest' worden de technieken voor het maken van een kostuumvest aangeleerd. In het najaar van 2018 kan je de modules Herenkleermaker - Pantalon en het
Gilet en de Module Herenkleermaker - Patroontekenen volgen.

Omschrijving
Tijdens deze diepgaande en intensieve opleiding leer je een kostuumvest maken. Er wordt steeds gestreefd naar kwalitatief hoogstaand werk met een mooie
afwerking. De docent, tevens meester herenkleermaker leert je hoe je dit ook snel kunt doen, door op de meest eﬀeciënt mogelijke manier te werken. Dit moet er ook
voor zorgen dat je een goede prijs/kwaliteit kan leveren aan klanten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bedoeld voor wie zich wil verdiepen in de specifiek technieken voor het vervaardigen van een herenkostuum, meer bepaald de kostuumvest.

Voorkennis
Om met deze opleiding van start te kunnen gaan dien je reeds over een stevige basiskennis naaitechnieken te beschikken. Bij voorkeur heb je reeds de opleiding
Kleding - basis gevolgd.

Methodologie
Dit is een zeer praktijkgerichte opleiding. Je dient er rekening mee te houden dat niet alles tijdens de lessen kan afwerkt worden - er zal hiervoor ook tijd na de lessen
uitgetrokken moeten worden.

PROGRAMMA
Volgende items komen aanbod tijdens de opleiding:
Uitknippen van het colbert
In de pas brengen van het colbert
Verbeteren van het colbert
Snijden van toebehoren en voering
Aanzetten van belegsels
Insteken van zakken
Samenvoegen van zijnaden en schoudernaden
Opzetten van de kraag
Maken van de mouwen
Insteken van de mouwen
Maken van de voering
Inbrengen van de voering
Maken van knoopsgaten en aanzetten van de knopen
afpersen van het colbert
Er wordt gewerkt met een confectiepatroon dat waar nodig aangepast zal worden.
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DOCENT
Guido Vanpoucke, Meester Herenkleermaker - Komend cursusjaar begint Guido aan zijn 33ste jaar als docent bij Syntra West
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