Exameneisen voor het diploma Lingerie.
Examen onderdelen:
1
Patroontekenen
2
Pasvorm en couturetechnieken van lingerie.
3
Lesboek
1.
Patroontekenen.
Voor de examenopdracht wordt altijd (dames) lingerie gebruikt. Alle lesstof en alle
modelleer technieken dienen uit het hoofd geleerd en getekend te worden. Je kan wel
gebruik maken van de kartonnen mallen van de opzetten
De opzettekening dient voorzien te zijn van een matenlijst van de cursist. De eventuele
tussenfases worden gemaakt en opgeplakt.
De patroondelen worden overgetrokken en voorzien van de nodige markeringstekens en
draadrichtingslijnen.
Daarna wordt er een korte beschrijving gemaakt van de volgorde van het naaien van het
lingeriestuk.
Elk gebruikt vel papier wordt voorzien van naam en nummer van de cursist.
2.
Pasvorm en Couturetechnieken van de lingerie.
Een cursist heeft thuis geheel zelfstandig gemaakt:
1.
2.
3.
4.

Een standaard beha met gewenste coupe op eigen maat.
Een push-up beha met verstevigde ondercup en een bijpassende slip waarin
kant is verwerkt.
Een beha met aangeknipte schouderband in een grote cupmaat, dus vanaf cup C.
Een bustier met baleinen (band) met bijpassende string waarin kant is verwerkt.

De lingeriestukken worden ingeleverd op een kledinghanger en zijn voorzien van de naam en
het nummer van de cursist. Bij elk kledingstuk hangt een tekening of foto van het ontwerp,
een matenlijst van de gebruikte maten en de tekening op ½ schaal, compleet met
tussenfases en patroondelen.
Drie van de hierboven beschreven lingeriestukken worden gepast tijdens het examen, met
uitzondering van de beha die niet in de eigen maten werd gemaakt.
Een van de 4 lingeriestukken kan de cursist dus voor iemand anders maken.
3.
Lesboek
Het lesboek wordt ingeleverd en nagekeken tijdens de examendag.
Het boek is voorzien van naam en nummer van de cursist.
Het boek moet netjes en compleet worden ingeleverd.
Tekeningen zijn voorzien van een goedkeuring (stempel of handtekening) van een lerares.
Aan het eind van deze dag dient de cursist het lesboek zelf mee naar huis te nemen.
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