Cursus jas maken seizoen 2018- 2019.
Doel: in 8 lessen van 3 uur een jas maken.
Kosten:

€ 215,00; inclusief lesboek.

Lesdagen: 8 zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur of 13.30 tot 16.30 uur
1, 15 en 29 september en 13 oktober
3 en 17 november en 1 en 15 december
3 en 17 november en 1 en 15 december
12 en 26 januari en 9 en 23 februari
12 en 26 januari en 9 en 23 februari
9 en 23 maart en 6 en 20 april
Opgeven via de mail of per telefoon

Benodigdheden:
- stof minimaal 2 m voor een colbert en minimaal 3 m voor een lange winterjas;
het is afhankelijk van de lengte van de jas. Koop liever wat ruim als dat je tekort
komt of voorkom dat je moet werken met net te kleine stukjes.
- voering minimaal 1,5 m; ook dit is afhankelijk van de lengte van de jas
- overige fournituren zijn in het atelier te koop
Les 1:
- patroon op stof leggen
- alles knippen
- alle patroondelen doorslaan
- romp van de jas in elkaar stikken en passen
Les 2:
- verstevigen van de onderkraag, mouwbelegjes, beleg middenvoor, zoombeleg,
-

evt. zakklepjes en zakingang
romp van de jas uit elkaar halen
zakken en overige details op het een voorpand maken

Les 3: voering mee brengen
- beleg aan het voorpand stikken
- patroondelen op de voering leggen
- voeringdelen van de romp knippen en doorslaan
- beginnen met voorpand voeren
Les 4:

-

voorpand voeren afmaken
achterpand voeren
beginnen met de jas in elkaar te stikken

Les 5:
- jas verder in elkaar stikken
- kraag op de jas maken
- kraag sluiten
Les 6:
- mouwen in elkaar stikken
- voeringmouwen in elkaar stikken
- mouwen voeren
Les 7:
- mouwen in de jas naaien
- voering mouw sluiten in het armsgat
- knopen en knoopsgaten
Les 8:
- afmaken wat niet af is
- de jas afpersen
De jas wordt gedurende het naaien regelmatig geperst.

