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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

DRAPAGE & MOULAGE VOOR DESIGNERS - ROK & BLOUSE
TWEE VERSCHILLENDE TECHNIEKEN

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Deze cursus behandelt twee verschillende technieken: enerzijds wordt tijdens het mouleren een kledingstuk rechtstreeks op het lichaam of op de paspop gevormd
in 3D. Anderzijds behandelen we ook de techniek van het draperen, waarbij door ingrepen op een basispatroon of door rechtstreekse drapage op de paspop nieuwe
vormen ontstaan.
Voor beide technieken bekijken we achteraf hoe het kledingstuk in 3D kan vertaald worden naar een patroon in 2D. Daarenboven worden enkele tips meegegeven om
de uitvoering en afwerking van de moulages en drapages tot een goed einde te brengen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Werknemers of zelfstandigen uit de creatieve sectoren: ontwerpers en designers, modisten, kleermakers, costumiers, ...

PROGRAMMA
Rok:
Bepalen van de belangrijkste lijnen op het lichaam waarmee we rekening moeten houden bij het mouleren en draperen
Overzetten van deze lijnen op paspop
Starten met een eenvoudige moulage: begeleide oefening : de rok (basispatroon) + de rok met drapage in het voorpand
Begeleiding van het omzetten van de moulage en drapage naar een patroon
Vrije oefening met begeleiding: moulage en drapage van een rok naar keuze
Blouse:
Moulage en drapage van het corsage, de ingezette mouw, kimonomouw en de kraag: blouse als basis en variant met drapage
Techniek van het draperen op corsage - fixatie op tussenvoering, fixatie in naad, fixatie op lint, fixatie in beleg
Begeleide oefening: een blouse mouleren en draperen naar keuze

DOCENT
Christophe Van Liedekerke
Na een opleiding tot modeontwerper aan het KASK te Gent, werkte hij voor verschillende Belgische modehuizen aangevuld met opdrachten voor luxehuizen in
Europa.
De passie voor maatwerk en textielontwerp vormen een rode draad doorheen de modecollecties waarbij hij betrokken was, gaande van het belang van veredeling
van bestaande vezels en stoffen tot het ontwerp van exclusieve breisels en weefsels.
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