Patroontekenen voor
dameskledij (systeem Roose)
Je leert patronen tekenen zodat je je eigen ideeën
helemaal kan uitwerken. Bovendien groeit ook je
inzicht in kledingstukken. Het eerste jaar kom je alles
te weten over rokken, broeken en eenvoudige corsages.
Tijdens het tweede jaar leer je alles over mouwen,
kragen, bloesjes, kleedjes, jassen en maatwerk. In
het derde jaar wordt je kennis nog verder uitgebreid
en leer je je eigen minkantjes en pluspunten om te
zetten naar een perfect passend patroon. Hoewel het
technische aspect heel belangrijk is, kan je je fantasie
en creativiteit helemaal de vrije loop laten. Je tekent
verschillende modellen en kan een volledig eigen
ontwerp in maatwerk uitwerken.
Vereiste voorkennis deel 1: Kleding initiatie
Vereiste voorkennis deel 2: Patroontekenen voor dameskledij 1
Vereiste voorkennis deel 3: Patroontekenen voor dameskledij 2
Mee te brengen de eerste les: tekengerief

Patroontekenen voor herenkledij
Je start met de basiskennis: een basispatroon
uittekenen van een pantalon en hemd.
Daarna leer je die patronen aanpassen.
In het tweede jaar ligt de focus op het gilet en
kostuumvest. Je leert ook het patroon aanpassen aan
persoonlijke maten en stijl, en pasfouten verbeteren.
Vereiste voorkennis deel 1: Kleding initiatie
Vereiste voorkennis deel 2: Patroontekenen voor herenkledij deel 1
Mee te brengen de eerste les: tekengerief

Patroontekenen voor kinderkledij
Je vertrekt van een zelf getekende basis en tekent
daarin je eigen creaties.
Vereiste voorkennis: Kleding initiatie
Mee te brengen de eerste les: tekengerief

Aanpassen patronen

Interieurtextiel

Je vertrekt van een raderpatroon uit een boekje. Je
leert het juiste patroon kiezen en doortekenen en
daarna leer je hoe je het kan aanpassen aan je eigen
maten. Hiervoor pas je de belangrijkste maten toe,
eerst in eenvoudige patronen, daarna in complexere
modellen. Je leert ook een model aanpassen aan je
eigen smaak, bv. de halslijn veranderen, een siernaad
extra intekenen of net eentje weglaten, de mouw
aanpassen …

Je huis opﬂeuren volgens de laatste trends en vooral,
volledig naar eigen smaak! Laat je creativiteit de vrije
loop en richt je tuin, woonkamer, keuken, kinderkamer
enz. helemaal in zoals je het zelf wil. Alle technieken
om gordijnen, kussens, tafeldecoratie en accessoires
te maken, worden je stap voor stap aangeleerd.

Vereiste voorkennis deel 1: Kleding initiatie
Vereiste voorkennis deel 2: Aanpassen patronen deel 1
Mee te brengen de eerste les: tekengerief

Vereiste voorkennis: Kleding initiatie
Mee te brengen de eerste les: naai- en tekengerief, restjes katoen

Kleur- en stijladvies
Kleur- en stijladvies 1

Afwerkingstechnieken
Leren hoe je een kledingstuk kan afwerken tot in
de puntjes? Dat kan met de modules Afwerkingstechnieken. Eenvoudige of complexe afwerkingen,
alles wordt stap voor stap aangeleerd en uitgewerkt.
Je leert ook werken met de meest moderne machines.
In elke module leer je andere technieken.
Vereiste kennis deel 1: Kleding initiatie
Vereiste kennis deel 2: Afwerkingstechnieken deel 1
Vereiste kennis deel 3: Afwerkingstechnieken deel 2
Mee te brengen de eerste les: naai- en tekengerief, restjes stof

De juiste kleuren en de juiste kledij bepalen voor een
stuk hoe we ons in het dagelijks leven voelen. Wil je
weten hoe je de juiste toon zet, maar nog steeds jezelf
blijft? Of wil je anderen daarbij helpen?
In de eerste module ligt de focus op kleur. Kleur heeft
een invloed op ons humeur en op onze uitstraling. Door
middel van kleurendoeken, de vier seizoenstypes en
andere hulpmiddelen leer je kleuradvies geven voor
kledij, haar, juwelen, make-up, accessoires, enz.
Vereiste voorkennis: geen
Mee te brengen eerste les: schrijfmateriaal en je beste outﬁt!

Kleur- en stijladvies 2

Retouches hersteltechnieken
Retouches laten uitvoeren, is een dure aangelegenheid.
Reden genoeg om zelf de handen uit de mouwen
te steken! In deze cursus komen verschillende
afwerkingen van de rok/broek/hemd/jas aan bod:
• verkorten en verlengen van kledingstukken
met en zonder voering
• verkorten en verlengen van mouwen
• versmallen of verwijden van kledingstukken
• herstellingen uitvoeren: ritsen, gaatjes en
scheuren …

Kledij kiezen in functie van je lichaamsvormen en
persoonlijkheid. Dat is stijl. In deze module leer je welke
soort kledij het best past op je eigen lichaamsvorm,
maar ook op die van anderen. Welke halsuitsnijding,
welke soort stoffen, enz. Je gaat lichaamsvormen
en gelaatsvormen analyseren en stijltypes bepalen.
Hierbij houden we altijd rekening met de persoonlijke
levenssituatie.

Lingerie
Lingerie 1
Je leert je persoonlijke lingerie maken met de juiste
pasvorm, technische werkomschrijving en een
professionele look. Je leert hoe je verschillende slips
en bh’s moet stikken met bestaande patronen in jouw
confectiemaat, en hoe je een lingeriepatroon kan
aanpassen. Je leert zelf een patroon tekenen voor
slipjes in je eigen maat en volgens je eigen model. Naast
slipjes en bh’s komen ook de body, porte-jarretelle,
herenslip en herenboxer aan bod. Je werkt met
verschillende soorten garen, naalden, grondstoffen,
rekbare en niet rekbare stoffen en je krijgt inzicht in
het matensysteem en de lingeriepatronen.
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Lingerie 2
In deze vervolgmodule krijg je een beter inzicht in het
patroon van een beha, bikini, badpak, korset, bustier
of body. Je leert ontwerpen en uitwerken naar eigen
stijl en comfort. Je leert wijzigingen toepassen aan
schouderbanden, cupnaden, sluitingen enz. Je leert hoe
je een push-up effect kan creëren, hoe je voorgevormde
cups kan bekleden en nog veel meer.
Vereiste voorkennis: Lingerie 1
Mee te brengen de eerste les: naai- en tekengerief

Vereiste voorkennis: Kleur- en stijladvies 1
Mee te brengen eerste les: schrijfmateriaal en je beste outﬁt!
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Vereiste voorkennis: Kleding initiatie + 1 jaar Kleding Gevorderden
Mee te brengen de eerste les: naai- en tekengerief

Vereiste voorkennis: Kleding initiatie + 1 jaar gevorderden
Mee te brengen de eerste les: naaigerief en restjes katoen
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Mode

Dag- en avondcursussen
Korte of langere modules
Cursussen voor beginners en gevorderden
Verschillende instapmomenten
Naaimachines, overlocks, coverlock,
borduurmachine en strijkmateriaal gratis ter
beschikking in de klas

Basisbreien (initiatie)
Stap voor stap leer je alle basistechnieken: een breiwerk
opzetten, de basissteken, meerderen, minderen en
uiteraard patronen lezen. Na een eerste werkstuk (sjaal,
tas of kindertrui) kan je je eigen model kiezen, naar eigen
smaak, tempo en vaardigheid.
Vereiste voorkennis: geen
Mee te brengen de eerste les: breinaalden en restjes wol

Breien fantasiesteken en kleurbreiwerk
Na de basis is breien met verschillende kleuren en
fantasiesteken een echte uitdaging. In ‘Kleurbreiwerk’
start je met streepjes maar al snel brei je met meer
kleuren een echte jacquard- of intarsiatrui.
In ‘Fantasiesteken’ leer je de meest ingewikkelde
fantasie- en ajourstekenrasters lezen, begrijpen en
breien.
Vereiste voorkennis: Basisbreien
Mee te brengen de eerste les: breinaalden en wol naar keuze

Haken

Kleding Gevorderden

Eerst leer je via een aantal proeﬂapjes de basissteken
haken en patronen lezen. Na zeer korte tijd kan je zelf je
werkstuk kiezen en op eigen tempo en naar eigen smaak
verder werken. Kleding, knuffels, decoraties, tassen:
alles kan, wat jij graag wil maken.

Hier ligt de moeilijkheidsgraad al iets hoger. Je leert
nieuwe technieken aan, je leert de maat nemen, een
patroon raderen, de stof voorbereiden en knippen. Is het
kledingstuk pasklaar, leer je de nodige aanpassingen
doen tot het helemaal is afgewerkt. Iedereen werkt op
eigen tempo en creëert eigen werkstukken.
Er is een ruim aanbod: dames-, kinder- of herenkleding;
rok, pantalon, bloes, jurk, tailleurs, feestkleding …

Vereiste voorkennis: geen
Mee te brengen de eerste les: haakpennen en restjes wol

Accessoires breien en haken
Je kan de basis van zowel haak- als breiwerk leren. Na
de initiatie kan je zelf je eigen projecten kiezen: kledij
zoals truien, poncho’s, pantoffeltjes, sokken, wanten,
sjaals, maar ook modeaccessoires zoals tassen, broches
en fantasiejuweeltjes kunnen, of woonaccessoires zoals
kussens, plaids en andere decoratie..
Vereiste voorkennis: geen
Mee te brengen de eerste les: bolletje katoen en bijpassende haakpen
of breinaalden

Kleding
Zowel in de initiatiecursus als in de gevorderde modules
komen verschillende werkstukken aan bod, met
verschillende moeilijkheidsgraad, afhankelijk van de
ervaring van de cursist.
Naast de nodige technieken wordt er ook uitvoerig
aandacht besteed aan het gebruik van de naaimachine,
overlock en strijkijzer en krijg je ook inzicht in de
grondstoffen en hulpgrondstoffen (soorten stoffen,
naaimateriaal, kleefbare tussenvoering, knopen, ritsen,
linten …).

Kleding Initiatie
Je start van nul. Met een paar basisstukken zoals een
hippe zak, een barbecueschort, kimono, pyjama en een
rok, word je in één jaar een volwaardig naaister.
Vereiste voorkennis: geen
Mee te brengen de eerste les: potlood, gum, lat en schaar
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Vereiste voorkennis: initiatie
Mee te brengen de eerste les: naai- en tekengerief

Kleding na patroontekenen
In de cursus Kleding gevorderden werk je met
uitgeraderde patronen uit een modeboek. In Kleding
na patroontekenen naai je uitsluitend met zelf getekende
patronen. Je tekent een eigen creatie en werkt die
volledig uit.
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Vereiste voorkennis: minimum één jaar patroontekenen “systeem Roose”
Mee te brengen de eerste les: naai- en tekengerief
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Breien en haken

Ring
Station

Moulage - drapage
Ontwerpen op paspoppen, op een schaalmodel of op
eigen maat. Je leert ontwerpen en creëren, maar ook
de opbouw zoeken van ontwerpen. Je leert mouleren en
draperen in 3D, en dat vertaal je in 2D door de moulage
van de pop te halen. Van rokken tot corsages en jassen
met mouwen en jurken.

Ring
Baron Ruzettelaan

Kan je al naaien of nog helemaal niet? Ben je
creatief, maak je graag originele kledingstukken
of wil je je interieur in een nieuw kleedje steken?
Aan SNT is er voor elk wat wils:
• Accessoires breien en haken
• Afwerkingstechnieken
• Breien en Haken
• Interieurtextiel
• Kleding, initiatie en gevorderden
• Kleding na patroontekenen
• Kleur- en stijladvies
• Lingerie
• Moulage - drapage
• Patroontekenen voor dames-, heren- en
kinderkledij
• Retouches hersteltechnieken

Kijk op www.snt.be voor het cursusaanbod
en informatie over prijzen, vrijstellingen,
inschrijvingsgeld en vestigingsplaatsen.
Vraag ook naar onze brochures Talen, Fotograﬁe,
Koken & Bakken, Informatica (pc/Mac),
Nederlands voor anderstaligen!

Vereiste voorkennis: Kleding initiatie
Mee te brengen de eerste les: een rode en blauwe balpen, lange lat,
grote geodriehoek, spelden, stofschaar
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