✂
cursussen kleding maken voor jonge meisjes

Hoe wordt er les gegeven?

Erna en Angela geven naailessen voor jongeren. Begin september starten we met 2 cursussen van
10 lessen: een cursus voor beginners en een cursus voor gevorderden. Deze ervaren coupeuses
geven les aan een kleine groep van maximaal 7 deelneemsters, die op volgorde van inschrijvingen
kunnen deelnemen. In deze cursussen worden voor de leeftijd geschikte naaitechnieken geleerd en
leuke kleding gemaakt. Er zijn naaimachines aanwezig.
We maken gebruik van zelfmaakpatronen, zoals Burda, Neue Mode en Simplicity.

Wat ga je leren?

Tijdens deze lessen wordt er o.a. aandacht gegeven aan:
• Hoe werkt een naaimachine?
• Patronen overnemen en stoflegging
• Technische vaardigheden zoals: knoop aanzetten, rits inzetten, knoopsgat maken enz.
We beginnen gezamenlijk aan een klein project, waarbij je het naaien op de naaimachine onder de
knie krijgt. In de lessen daarna kies je een patroon en stof uit in de winkel en ga je aan de slag.

Cursustijden / data

De 10 lessen zijn eens in de 14 dagen in de winkel op woensdagmiddag 14:00 - 16:00 uur.
De ene week is voor beginners - de volgende week voor gevorderden. Dus om en om.

benodigdheden
Schaar-stofschaar - Naalden- Centimeter - Krijtje - Rijggaren- Spelden-Restjes stof met een afstekende kleur garen

Kosten

De prijs voor 10 lessen is € 130= (2 uur) waarvan de eerste € 20= als aanbetaling worden voldaan
bij inschrijving; het restbedrag wordt voldaan bij aanvang van de cursus. Bij afmelding in de 14
dagen voorafgaand aan de start van de cursus vervalt het inschrijvingsgeld. Lesgeld is excl. het
gebruik van materiaal. Bij verhindering wordt max. 1 inhaalles gegeven. Tijdens deze cursus wordt
uitsluitend gebruik gemaakt van stoffen en fournituren van Marco Modestoffen. Alle deelneemsters
krijgen een deelnamebewijs waarbij zij gedurende de cursus recht hebben op 10% korting.

Inschrijven: info@marco-modestoffen.nl.
Marco Modestoffen van Hogendorpstraat 69 2242 KX Wassenaar 070-5112161 www.marco-modestoffen.nl

