
Zomerworkshops 2019
Naam  Paspop Hele Schaal (3 daglessen)
Datum  do. 4 april, 11 april en 25 april       min. aantal deelnemers 3, max. aantal 4
Kosten 447,50 (incl. basismateriaal en stevige metalen standaard)
Omschrijving Maak een kopie van jezelf! Een paspop op je eigen maten.  

Handig voor het afpassen tijdens het kleding maken en bijzonder als object in werk- of huiskamer. 
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Naam  Lederen Kleding en/of accessoires (4 daglessen)
Datum  wo. 8 mei, ma. 13 mei, di. 14 mei en vr. 17 mei     min. aantal deelnemers 4, max. aantal 6
Kosten 495,- (excl. materialen) 

 (leerlingen 50% korting op het lesgeld, oud leerlingen 25%)
Omschrijving Leer is helemaal in en heerlijk om te dragen!  

Maak je eigen colbert, jurk of broek van leer in 4 dagen. 
Dag 1: maken/afpassen van een toile of meerdere toiles, leer inkopen en snijden. 
Dag 2 t/m 4: voering in elkaar zetten, lederen kleding stikken en afwerken. 
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Naam  Paspop Halve Schaal (1 dagles)
Datum  do. 29 augustus         min. aantal deelnemers 6, max. aantal 12
Kosten 134,- (incl. basismaterialen)
Omschrijving Makkelijk bij het maken van halve schaal werkstukken voor cursisten van de Danckaerts opleidingen, de lingerie 

opleidingen, maar ook leuk als je zelf veel naait. 
Er zijn speciale poppen voor lingerie, voor herenkleding, voor broeken en voor dames-bovenkleding.

Naam  Korsetten (6 daglessen)
Datum  do. 4 april, 11 april en 256 april, ma. 13 mei, di. 14 mei en vr. 17 mei  min. aantal deelnemers 4, max. aantal 4
Kosten 578,50 (excl. materialen) 
  (leerlingen 50% korting op het lesgeld, oud leerlingen 25%)
Omschrijving Tijdens deze dagen kun je ± 5 korsetten maken. Je maakt onder begeleiding het patroon en leert hoe je het korset moet 

maken. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de vormgeving.
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Naam  Workshop Lingerie (2 daglessen van 7,5 uur)
Datum  ma. 3 juni, ma. 10 juni óf ma. 24 juni en ma. 1 juli     min. aantal deelnemers 6, max. aantal 8
Kosten 247,- (incl. basismaterialen voor 1 slip en 1 beha of 1 badpak) 
  (leerlingen 50% korting op het lesgeld, oud leerlingen 25%)
Omschrijving Het is een genot om met mooi materiaal te werken en als je het resultaat dan ook nog aan kunt trekken is het helemaal 

genieten. Maak eerst je eigen patroon en vervolgens met dat patroon een beha met slip of badpak op eigen maten.
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Naam  Kleur en Stijl (2 daglessen)
Datum  ma. 26 augustus en di. 27 augustus       min. aantal deelnemers 4, max. aantal 6
Kosten 240,- (excl. materialen) 
  (leerlingen 50% korting op het lesgeld, oud leerlingen 25%)
Omschrijving Tijdens deze workshop analyseren we de lichaamsvorm, bepalen we de juiste kleuren en de bij jou passende kledingstijl.

Met deze kennis weet je welke onderdelen van je garderobe en accessoires helemaal top zijn en welke niet, kun je een 
betere keuze maken uit het aanbod van stoffen en kleding op dit moment en weet je wat je sterke kanten zijn. 

Naam  Snelle cursus Naaien (6 avondlessen van 3,5 uur)
Datum  vr. 3 mei, za. 4 mei* (stoffenmarkt), wo. 15 mei, do. 16 mei, ma. 20 mei en wo. 22 mei 
  za. 4 mei inkopen op de stoffenmarkt Utrecht      min. aantal deelnemers 6, max. aantal 10
Kosten 220,- (incl. e-Boek Naaien voor Dummies)
Omschrijving Een spoedcursus naaien waarbij je in heel korte tijd raderpatronen leert gebruiken, met de naaimachine om leert gaan, de 

taal van het naaien leert kennen en je eerste kledingstuk(ken) maakt. 

Naam  Snelle cursus Naaien (5 daglessen van 5 uur)
Datum  vr. 10 mei, za. 11 mei* (stoffenmarkt), wo. 15 mei, do. 16 mei en ma. 20 mei
  za. 11 mei inkopen op de stoffenmarkt Utrecht      min. aantal deelnemers 6, max. aantal 10
Kosten 220,- (incl. e-Boek Naaien voor Dummies)
Omschrijving Een spoedcursus naaien waarbij je in heel korte tijd raderpatronen leert gebruiken, met de naaimachine om leert gaan, de 

taal van het naaien leert kennen en je eerste kledingstuk(ken) maakt.  
Ook geschikt als trainingscursus voor Coupeuse colbert en Lerares toile.

Naam  Stretchpatronen voor bovenkleding (3 avondlessen vsan 3,5 uur)
Datum  wo. 5 juni, wo. 12 juni en wo. 26 juni       min. aantal deelnemers 6, max. aantal 8
Kosten 220,- (excl. materialen) 
  (leerlingen 50% korting op het lesgeld, oud leerlingen 25%)
Omschrijving Tijdens deze cursus maak je een complete set basispatronen voor rekkende materialen. De set bestaat uit een jurkpa-

troon, een shirt met een bijpassende mouw en een skinny broek.  
Daarnaast leer je hoe je de basispatronen kunt gebruiken. 



Naam  Topcursus Onderwerpen (minimaal 2 daglessen van 5 uur per onderwerp)
Datum  in overleg in mei, juni of juli       min. aantal deelnemers 6, max. aantal 10 
Kosten 130,- (excl. materialen per dag) 
  (leerlingen 50% korting op het lesgeld, oud leerlingen 25%)
Omschrijving Deze Speciale onderwerpen zijn geselecteerd voor cursisten met kennis van het patroontekenen voor en het maken 

van lingerie volgens de methode zoals die is beschreven in het boek Maatwerk Lingerie & Badkleding (5e druk), die 
zich verder willen verdiepen op een bepaald onderdeel.  
Onderwerpen: 
- Tekenen van behapatronen naar plaatjes ( 2 lessen)  
- Sportkleding, voor leraressen lingerie (2 lessen)  
- Push-up beha, voor leraressen lingerie (2 lessen)  
- Bijzondere (Couture) modellen, voor coupeuses en leraressen lingerie (2 lessen)  
- Zwangerschaps-/voedingsbeha en slip (2 lessen) 

Naam  Cursus Broekpatronen (2 daglessen van 7,5 uur)
Datum  di. 4 juni en di. 11 juni        min. aantal deelnemers 4, max. aantal 6
Kosten 259,- (incl. materiaal voor proefexemplaren en een naslag tekstboekje)
Omschrijving Maak patronen voor de perfecte broek.  

Tijdens deze workshop worden er drie patronen voor verschillende broekvormen getekend, in proefstof gemaakt en 
afgepast zodat we het patroon perfect op je figuur af kunnen stemmen. 
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Naam  Basiscursus Lingerie (4 daglessen van 7,5 uur)
Datum  ma. 3 juni, ma. 10 juni, ma. 24 juni en ma. 1 juli     min. aantal deelnemers 6, max. aantal 8
Kosten 607,- (incl. basismaterialen voor 1 slip en 1 beha, een badpak en een body) 
  (leerlingen 50% korting op het lesgeld, oud leerlingen 25%)
Omschrijving Voorbereidende cursus voor deelname aan de opleiding voor Certificaat lingerie. 

Het tekenen en maken van slips, beha, glad badpak en body.
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Naam  Cursus Broekpatronen (4 avondlessen van 3,75 uur)
Datum  wo. 8 mei en di. 14 mei, wo 22 mei en wo 29 mei    min. aantal deelnemers 4, max. aantal 6
Kosten 259,- (incl. materiaal voor proefexemplaren en een naslag tekstboekje)
Omschrijving Maak patronen voor de perfecte broek.  

Tijdens deze workshop worden er drie patronen voor verschillende broekvormen getekend, in proefstof gemaakt en 
afgepast zodat we het patroon perfect op je figuur af kunnen stemmen. 
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