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Coupeuse 
Laatst gewijzigd 8-7-2022 

 
Dit examen is het vervolg op het Apprentie Coupeuse examen.  

 

Alles op eigen maten tekenen.  

Maximaal één model van de contactdagen per onderdeel.  

 

10 x opgetekende kraag, waarvan 2 jabotkragen. 

10 x reverskraag  

1 x rok 

1 x rok met plooien erin verwerkt 

2 x japon met ingezette mouw, coupeverwerking, 1x kraag, 1x bijzondere hals  

2 x japon met aangeknipte – vleermuismouw, coupeverwerking, 1x kraag, 1x bijzondere hals  

2 x japon met raglan mouw, coupeverwerking, 1x kraag, 1x bijzondere hals  

1 x gedrapeerde japon met mouw en coupeverwerking 

1 x a-symmetrische japon met mouw en coupeverwerking 

1 x sportieve blouse met mouw, coupeverwerking, kraag of boord 

1 x chique blouse met mouw, coupeverwerking, kraag of boord 

1 x blouse met jabotkraag met mouw, coupeverwerking. 

1 x nachtjapon met laag decolleté met coupeverwerking 

2 x peignoir met coupeverwerking 

2 x met mantel met mantelmouw, coupeverwerking en kraag naar keuze  

1 x sportief mantelpakje met coupeverwerking 

1 x getailleerd mantelpakje met coupeverwerking 

1 x regenmantel met raglanmouw met coupeverwerking en kraag naar keuze 

1 x mantel voor ingezette mouw achter aangeknipt met coupeverwerking 

1 x mantel aangeknipte mouw met coupeverwerking, kraag of boord  

1 x damescape naar eigen keus, met coupeverwerking     

 

Bij alle modellen de coupenaden verwerken!   

 

Kleding maken: 

1. Mantelkleding of mantelpakje met gepikeerde kraag. 

2. Japon met coupeverwerking, mouw en kraag of rok met blouse, coupeverwerking, mouw en kraag. 

3. Maak een pantalon voor je zelf, bij het examen wordt de pasvorm beoordeeld. 

4. Grondpatroon voor een klant. Met in beide armsgaten een strakke japonmouw. Maak dit geheel volgens het 

basis grondpatroon zonder aanpassingen.  

Op het examen mag jij zelf vertellen wat goed en fout is en hoe je dit gaat veranderen. Zorg voor spelden, 

schaar en extra stof. Zorg dat je klant op de examendag aanwezig kan zijn. 

 

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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