NAAILESSEN
Wanneer wordt er les gegeven:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

van
van
van
van
van
van

19.30 tot 21.30 uur
19.00 tot 21.00 uur
9.30 tot 11.30 uur
19.00 tot 21.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
9.30 tot 12.00 uur

De lessen worden gegeven van begin september tot en met eind juni. Tijdens de
schoolvakanties en de weken waarin feestdagen vallen zal er die hele week geen les zijn.

Lesprogramma:
Je leert alle vaardigheden die je nodig hebt om van een lap stof een draagbaar
kledingstuk te maken.
Er is geen vooropgezet lesprogramma. Uitgangspunt is dat het erg leuk is om zelf
kleding te maken, die je zelf leuk vind en natuurlijk ook zal dragen.
Kies wel een kledingstuk dat bij jouw deskundigheidniveau past, zodat je niet te lang
met je eerste project bezig bent en daardoor de moed verliest.
In alle groepen zijn er cursisten van verschillende deskundigheidsniveaus aanwezig.

Materialen:
Je verzorgt zelf je materialen. Er is tijdens de les wel één en ander te koop,
bijvoorbeeld garens, ritsen, vlieseline, enz. De prijzen liggen gelijk of lager dan die op
de lapjesmarkt.
Als je zelf geen naaimachine mee kunt brengen of je hebt er nog geen dan kun je er
één huren. Dat kost € 1,00 per les.
Heb je geen ervaring dan is het wel prettig om op je eigen machine les te krijgen. Je
leert dan je eigen machine goed kennen. Dat is makkelijker als je thuis iets wilt doen.
Voor patronen hoef je in principe niet te zorgen. Het atelier heeft een abonnement op
KNIPMODE en BURDA. Daar kun je tijdens de les mee werken. Voor thuis kun je een
kopie van de werkbeschrijving laten maken.

Starterspakketten:
Als je nog geen enkele naaibenodigdheden hebt dan kun je bij aanvang een
starterspakket aanschaffen. Het pakket bevat de basishulpmiddelen als naalden,
spelden, kleermakerskrijt, rijggaren, centimeter, zoommaatje en een tornmesje.
Kosten: € 12,50.

Kosten:

€ 53,00 per maand.

Er wordt in termijnen van 2 maanden of per maand betaald. Deze keuze geef je door als je
je inschrijfformulier in vult.
Als je tussentijds instroomt, kan dat inhouden dat je een aangepast bedrag betaald tot je
gelijk loopt met de vastgestelde betaaldagen.

Nieuwe cursist:
-

je hebt recht op 4 proeflessen voor € 53,00
dit bedrag wordt bij opgave voor naailes voldaan; je inschrijving is dan volledig
blijf je na de proeflessen dan gaat er een opzegtermijn van 2 maanden gelden
in geval van opzeggen van de naailessen dan gebeurt dit schriftelijk of per mail per
eerste van de maand

De eerste les:
Meestal ben je de eerste les vooral bezig met uitleg, een kledingstuk uitzoeken, een
patroon overtrekken en uitknippen. Soms komen nieuwe cursisten aan de stoflegging
toe.
Je hoeft dus geen naaimachine mee te brengen, maar wel stof en eventueel een rol
patroonpapier. Potloden en linialen zijn aanwezig.
Het is wel handig als je stof mee brengt. Kies voor je eerste kledingstuk
een stof die prettig werkt. Niet te dun of te glad. Een katoen, linnen,
fleece, stevige tricot, joggingstof is allemaal prima.
Denk er ook over na of je wel ruitstof zult nemen. Dit is wat lastiger met
de patroondelen op stof leggen. Kies je wel voor een ruitstof neem dan
altijd extra stof.
Benodigde stof:
Rechte rok 1 keer de roklengte
Klokkende rok
Top afhankelijk van de lengte
Jurk afhankelijk van model
Tuniek
Broek
Korte broek; bermuda

75 cm tot 1,5 m
1,5 m
1 – 1,5 m
1,5 tot 2 m
1,5 tot 2 m
1,5 tot 2 m
1,5 m

Mocht je een keer een les moeten missen dan is er beperkt de mogelijkheid om deze in
overleg met mij in te halen.
Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.
Bij vragen kun je altijd bellen: 06-52020309 of mailen: info@gekniptvooru.nl
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