Boeken
ISBN 978-90-453-5008-0

Naaien voor Dummmies (Nederlandstalig)
Zelf kleding maken is hardstikke hip!

Zou je graag je eigen kleding willen naaien, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Deze
praktische gids helpt je op weg om zelfstandig aan de slag te gaan met je naaimachine. Je kunt zelf kiezen
met welke stoffen je wilt werken en je naaiprojecten vormgeven naar je eigen stijl. Bovendien bespaar je veel
geld als je zelf (eenvoudige) reparaties aan je kleding kunt uitvoeren. Als je wat meer ervaring hebt, kun je
ervoor zorgen dat je altijd maatkleding draagt!
(370 pagina’s)									€ 23,99 (incl.verzendkosten)

ISBN: 978-90-453-5252-7 uitvoering: e-book! Naaien voor Dummmies (Nederlandstalig)
Zelf kleding maken is hardstikke hip!
Zou je graag je eigen kleding willen naaien, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Deze
praktische gids helpt je op weg om zelfstandig aan de slag te gaan met je naaimachine. Je kunt zelf kiezen
met welke stoffen je wilt werken en je naaiprojecten vormgeven naar je eigen stijl. Bovendien bespaar je veel
geld als je zelf (eenvoudige) reparaties aan je kleding kunt uitvoeren. Als je wat meer ervaring hebt, kun je
ervoor zorgen dat je altijd maatkleding draagt!
											€ 23,99
Bestelinformatie Boeken

De boeken zijn te bestellen door het respectievelijke bedrag (incl. verzendkosten) over te maken op rekeningnummer
NL86INGB0002429292 t.n.v. I. Hendriks te Utrecht onder vermelding van de betreffende titel van het boek. Vergeet niet ook uw adresgegevens door te geven!

N.B. Voor verzending naar het buitenland worden aanvullende portokosten berekend.
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Boeken
ISBN 978-90-811780-2-0

Maatwerk Lingerie & Badkleding, grondpatronen, de materialen en het naaien 5e dr.

Voor het maken van Lingerie & Badkleding is een goed patroon onontbeerlijk. Het tekenen van patronen op de
juiste maat is dan ook essentieel voor een goede start.
In dit boek wordt een nieuwe methode beschreven voor het tekenen van basispatronen voor lingerie &
badkleding. Daarbij wordt niet uitgegaan van een standaardpatroon, maar wordt een patroon getekend
op de maten van het lichaam. Niet iedereen is immers gezegend met een ‘standaardfiguur’. Hoe nauwkeuriger
de maat wordt genomen hoe beter het eindresultaat eruit zal komen te zien.
Verder worden in dit boek de benodigde materialen besproken en worden er tips en instructies gegeven voor
het op stof leggen, knippen en naaien van de werkstukken.
Het boek is zo opgezet dat er onder begeleiding van een lerares mee kan worden gewerkt. We hebben echter
geprobeerd de inhoud zo helder en zo compleet mogelijk te maken, waardoor men het boek
ook heel goed zelfstandig door kan werken. Naaiervaring op minimaal het coupeuse niveau is daarbij wel
noodzakelijk.
(186 pagina’s, harde kaft, inclusief Set Pasbeugels) 				

€ 69,30 (incl.verzendkosten)

Onze vertegenwoordiger voor België is Jantine Dorsman. http://www.atelierjantine.be
ISBN 978-90-811780-2-0

Maßarbeit Dessous & Badekleidung, Grundschnitte die Materialien und das Nähen 1er Dr.

Für die Herstellung von Wäsche und Badekleidung ist ein gutes Schnittmuster unverzichtbar. Die
Konstruktion von Schnittmustern auf Maß ist hier dann auch wesentlich für einen guten Start. In diesem
Buch wird eine neue Methode beschrieben, um Schnittmuster für Wäsche und Bademode selbst zu
konstruieren. Hierbei wird nicht von einem Standardschnitt ausgegangen, sondern vielmehr der Schnitt
direkt nach Körpermaßen erstellt. Nicht jeder ist immer mit einer “Standardfigur” gesegnet. Je genauer die
Maße entsprechend genommen werden, desto besser wird das Endresultat dann auch sein.Desweiteren
werden in diesem Buch auch die benötigten Materialen vorgestellt und Tipps und Anleitungen gegeben für
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das Auflegen auf den Stoff, den Zuschnitt und das Nähen der Werkstücke. Das Buch ist so aufgebaut,
dass es mit einem Lehrer durchgearbeitet werden kann. Wir versuchten, den Inhalt so komplett wie
möglich zu halten, damit man auch gut alleine nach diesem Buch arbeiten kann.
Näherfahrungen auf Schneiderin Niveau sollten hierbei jedoch bereits vorhanden sein.
Unsere Vertreter in Deutschland: Spitzen Paradies,

http://www.spitzen-paradies.de/_deine_dessous_Artikel.asp?AID=7415
Topcursus Onderwerpen

In de serie Topcursus Onderwerpen worden verschillende onderwerpen op het gebied van het zelf maken van lingerie en badkleding
verder uitgediept. De inhoud van deze serie vindt zijn oorsprong in diverse cursussen die Bella Hendriks de afgelopen jaren heeft gegeven.
De serie kan gezien worden als een aanvulling op het boek Maatwerk Lingerie & Badkleding, maar zijn ook heel goed zelfstandig te
gebruiken.
ISBN 90-807153-5-2

Topcursus Onderwerpen deel 1, Heren Bodywear (Nederlandstalig)
Heren Bodywear behandelt het tekenen van patronen voor herenkleding, van rekbaar materiaal, die direct op
het lichaam wordt gedragen.
(60 pagina’s)										€ 23,35 (incl.verzendkosten)
Onze vertegenwoordiger voor België is Jantine Dorsman. http://www.atelierjantine.be
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ISBN 90-807153-4-4

Topcursus Onderwerpen deel 2, Grote Maten (Nederlandstalig)

Grote Maten behandelt lingerie en badkleding voor grote maten. Bijzonderheden bij het maatnemen en het
tekenen van patronen voor beha , slip, boxer en een body.
(68 pagina’s)										€ 23,35 (incl.verzendkosten)
Onze vertegenwoordiger voor België is Jantine Dorsman. http://www.atelierjantine.be

ISBN 90-807153-8-7

Topcursus Onderwerpen deel 5, Korsetten (Nederlandstalig)

Korsetten behandelt het maken van korsetten. Het tekenen van drie basispatronen en de verwerking van de
basispatronen tot eigen modellen wordt uitgebreid beschreven. Het naaien van het korset en het gebruik van
de speciale materialen komt in dit deel aan bod.
(103 pagina’s)									€ 35,75 (incl.verzendkosten)
Onze vertegenwoordiger voor België is Jantine Dorsman. http://www.atelierjantine.be
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De boeken zijn te bestellen door het respectievelijke bedrag (incl. verzendkosten) over te maken op rekeningnummer
NL86INGB0002429292 t.n.v. I. Hendriks te Utrecht onder vermelding van de betreffende titel van het boek. Vergeet niet ook uw adresgegevens door te geven!

N.B. Voor verzending naar het buitenland worden aanvullende portokosten berekend.
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