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Apperentie – coupeuse 
Laatst gewijzigd op 8-7-2022 

 
 

Dit examen is het vervolg op het Costumière examen. Coupeuseboek, kinderboek en herenboek verplicht meenemen. 

Deze worden tijdens het examen afgetekend.  

Alles moet op eigen maten getekend worden. Teken vooral niet meer of minder. Geef alles met het bladnummer uit de 

studieboeken aan.  

 
Tekenopdracht coupeuse boek:  

Bladzijde: 1-2-5-7a-7b-7c-7d-9b-11-12b-12c-12d-13a-13b-15-18*-21b-21c-21e-21f-21g-21i-21j-23b-24a-24b-32b-

37b-37c-38a-45a-45b-45c-49b-49c-49d-49e-49f-49g 

Teken het grondpatroon van de robe-manteau, deze heeft uw lerares.  

*Zie nieuwe costumièreboek bladzijde 35,36,37. 

 

Tekenopdracht coupeuse kinderboek:  

2e helft kinderboek tekenen bladzijde 25 t/m 36d. 

 

Tekenopdracht heren boek:  

Bladzijde: 4-5-6a-6b-7a-7b-7c-7d-8b-8c-8d-8e-11b-11c-11d-12b-13b-17a-18b-19-20a-20b-21-22b-22c-22d-22e-23b-
23c-23d-23e  

 

Plaatjes tekenen:  

Kinderen: 1x kinderblouse, 1x kinderbroek, 1x kinderjas, 1x kinderjurk, 1x kinderrok (zelf gekozen plaatjes, dus geen 

modellen uit het kinderboek of contactdag modellen) Vanaf maat 104. 

Heren: 1x sportief overhemd, 1x sportieve broek, 1x colbert met dubbele sluiting, 1x sportief heren jack.  

 

Kleding maken  

 

1. Kinderjack of jas vanaf maat 104 
2. Herenoverhemd of herenpantalon 

3. Colbert of robemanteau voor jezelf, minimaal 4 verschillende onderdelen uit het kleermakerspraktijkboek. Je 

kraag hoeft niet te worden gepikeerd, de stof beplakken. Bekijk en probeer eerste goed uit welke vlieseline 

soort het beste bij de stof past.  

4. Mantelgrondpatroon van pitjeskatoen. deze minimaal tot de kniehoogte en in beide armsgaten een 

mantelmouw inrijgen of met een grote steek instikken. Maak een deelnaad of prinsessenlijn, in plaats van een 

coupenaad in de zijnaad. Teken en maak in de hals een reverskraag die op de bustehoogte weer kan sluiten. Zo 

heb je voor het Coupeuse examen en goed passend grondpatroon.  

5. Een half linkerpand pikeren met kraag, rever en gepassepoileerd knoopsgat. Klepzak en borstzak in het pand.  

Mouw inzetten met schoudervulling, snor en mouwsplitten. Het pand voorzien van voering, zodanig dat het 
binnenwaarts te bekijken is.  

 

Alle examenopdrachten met patronen worden aan het begin van de dag bij het examenteam ingeleverd.  

 

Aanvang examen 9.30 uur. Minimaal 30 minuten voor aanvang 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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