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Costumière  
laatst gewijzigd: 8-7-2022 

 

 Costumièreboek en kinderboek verplicht meenemen. Deze worden tijdens het examen afgetekend.  

 

Tekenen: alles op eigen maten.  

 

Costumièreboek en Kinderboek tot index coupeuse:  

De opdrachten tekenen zoals hieronder staat beschreven en niet zoals het in de boeken wordt vermeld ! 

Maximaal 1 model van de MIM-dag/contactdag per onderdeel. 

Costumièreboek in eigen maten tekenen, kinderboek in andere maten dan het boek tekenen, blz. 13 mag vervallen.  

 

Plaatjes tekenen:  

15 x kraag  

4 x boordje  

3 x rokken verschillend  

3 x japon met ingezette mouwen, met verwerkte coupe, kraag of boord  

2 x japon raglan mouw, met verwerkte coupe, kraag of boord  

2 x japon met aangeknipte/vleermuismouw met verwerkte coupe, kraag of boord 

3 x bloes, met mouwen, verwerkte coupe, kraag of boord 

2 x pantalon, 1x sportief, 1x gekleed 

2 x onderjurk met verwerkte coupe 

1 x jupon  

1 x pyjama met verwerkte coupe 

1 x nachtjapon met verwerkte coupe 

1 x kinderjurk (leeftijd 8-12)  

1 x kinderjoggingpak (leeftijd 8-12)  

 

 

Er mag maximaal 1 model per onderdeel van de  MIM-dag/contactdag bij zitten (Kopie van de tekeningen contactdag, geen eigen 

schetsen). De tekeningen worden gemaakt van duidelijke plaatjes, niet van eigen tekeningen of schetsen.  

 

Praktisch werk, kant en klaar meebrengen:(minimaal A4 grootte). 

Appliceren, met 5 verschillende stoffen. 

Smockwerk, minimaal 7 verschillende steken. 

 

Naar keuze:  

Kies uit onderstaande 4 onderdelen per onderdeel een werkstuk:  

(Hoeft niet op eigen maat ,mag voor kinderen vanaf 5 jaar. Patronen van de kleding die afgepast wordt s.v.p. meebrengen.)  

1. Pyjama of nachtjapon of onderjurk.  

2. Joggingpak of huispak. Vanaf maat 152 of damesmaat.  

3. Kinderkleding, broek met bloes of rok met bloes of jurk. Altijd met mouwen en kraag. 

4. Kleding voor jezelf, rok met bloes, broek met bloes of jurk. Dit met mouwen, verwerkte coupenaad, kraag of boord. 

 

Deze opgaves gelden ook voor aankomend coupeur.  

 

De kleding die afgepast wordt mag ook voor hem zelf zijn. Japon met mouw en kraag of rok met bloes en mouw en kraag.  

I.p.v. rok mag ook een broekrok of pantalon gemaakt worden.  

 

Afwerken m.b.v. lockmachine of zigzagsteek. Alleen indien nodig de armsgaten van de ingezette mouw met de hand afwerken.  

 

Aanvang examen 9.30 uur. Minimaal 30 minuten voor aanvang examen aanwezig zijn. 

 

Niet vergeten: 

Maattabel in je tekenmap toevoegen. 

Op elk werkstuk je naam vermelden. 

Elk werkstuk/andere stof moet voorzien zijn van een stof-materialenkaart. 

Je patronen met stoffenkaart in een aparte map te doen, niet aan je werkstukken hangen. 
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