
Naam  Paspop Hele Schaal (3 daglessen van 7,5uur)
Datum  Do. 28 april, 5 en 12 mei           min. aantal deelnemers 3
Kosten 475,- (incl. basismateriaal en stevige metalen standaard)
Omschrijving Een paspop op je eigen maten. Maak een kopie van jezelf!   

Heel handig voor het afpassen tijdens het kleding maken en bijzonder als object in werk- of huiskamer. 
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Naam  Paspop Halve Schaal (1 dagles van 7,5 uur)
Datum  do. 1 september            min. aantal deelnemers 6
Kosten 145,- (incl. basismaterialen), 121,50 voor lingeriemodel (zonder standaard), herenpop 161,50 (met standaard)
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.
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Naam  Lederen kleding (5 daglessen van 5 uur) Alleen voor ervaren naaisters.
Datum  Dag 1 apart afspreken, Za. 21 mei, Zo. 22 mei, Za 25 juni en Zo. 26 juni     min. aantal deelnemers 4
Kosten 597,50 (excl. materialen) 
  
Omschrijving Leer is helemaal in en heerlijk om te dragen!  

Maak je eigen colbert, jurk, broek of tas van leer. 
Dag 1 vooraf afspreken: maken/ afpassen van een toile of meerdere toiles, leer inkopen en snijden. 
Dag 2 t/m 5: voering in elkaar zetten, lederen kleding stikken en afwerken. 

Naam  Korset maken (3 daglessen van 5 uur) Alleen voor ervaren naaisters.
Datum  Keuze uit Ma. 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei, 6 juni en 20 juni      min. aantal deelnemers 4
Kosten 385,- excl. materiaal (incl. boek Topcursus Onderwerpen Korsetten en proefmateriaal) 
  
Omschrijving Maak één korset op eigen maten. Je maakt onder begeleiding het patroon en leert hoe je het korset moet maken. Met veel 

aandacht voor de vormgeving. Materiaal voor de buitenkant zelf meebrengen, sluiting en binnenwerk is tijdens de cursus 
verkrijgbaar.
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Naam  Snelle cursus Naaien (5 daglessen van 5 uur)
Datum  Ma. 9 mei, 16, 23, 30 mei, 6 en 20 juni        min. aantal deelnemers 6
Kosten 225,- (excl. materialen en voor de Kennismakingscursus: incl. het boek ‘Naaitechniek voor opleiding en hobby deel I’) 
  
Omschrijving Maak kennis met het naaivak of werk onder deskundige begeleiding aan je eigen naaiproject.

Naam  Snelle cursus Naaien (6 avondlessen van 4 uur)
Datum  Ma. 9 mei, 16, 23, 30 mei, 6 en 20 juni of Wo. 11 mei, 18, 25 mei, 1, 8 en 22 juni  min. aantal deelnemers 6
Kosten 225,- (excl. materialen en voor de Kennismakingscursus: incl. het boek ‘Naaitechniek voor opleiding en hobby deel I’) 

Omschrijving Maak kennis met het naaivak of werk onder deskundige begeleiding aan je eigen naaiproject.
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Naam  Kneepjes (2 daglessen van 5 uur)
Datum  Ma. 9 mei, 16, 23, 30 mei, 6 en 20 juni        min. aantal deelnemers 6
Kosten 160,-  

Omschrijving	 Leer	de	fijne	kneepjes	van	het	naaivak.	Maak	zelf	een	keuze	uit	de	‘kneepjes’	die	jij	in	je	vingers	wil	krijgen.
5c

Naam  Moulage 1 en Moulage 2 (ieder 3 daglessen van 5 uur)
Datum  Vr. 6,13 en 20 mei           min. aantal deelnemers 6 
Kosten 225,- (excl. materialen) 
  
Omschrijving Tijdens Moulage 1 maak je kennis met de basistechnieken van mouleren. Bij Moulage 2 gaan we aan de slag met het uit-

werken van modellen.
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Naam  Workshop Lockmachine (1 dagles van 5 uur)
Datum  Vr. 3 juni            min. aantal deelnemers 6
Kosten 75,-   

Omschrijving Ontdek de mogelijkheden van je eigen lockmachine. Eigen machine met handleiding en zelf materialen meenemen.
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Naam  Lingerie workshop (3 avondlessen van 3,5 uur) Alleen voor ervaren naaisters.
Datum  Keuze uit Do. 19, 26 mei en 2 en 9 juni; Vr. 20 mei en 3 juni     min. aantal deelnemers 4
Kosten 265,- (excl. materialen) 
  
Omschrijving Het is een genot om met mooi materiaal te werken en als het resultaat dan ook goed past en lekker zit is het helemaal 

genieten. Kies een eigen model en maak een beha met slip of badpak op eigen maten.

Naam  Basiscursus Lingerie workshop (4 daglessen van 7,5 uur) Alleen voor ervaren naaisters.
Datum  Vr. 6, 13, 20 en 27 mei          min. aantal deelnemers 5
Kosten 595,- (incl. het boek Maatwerk lingerie & badkleding, nieuwste druk, excl. materialen) 
  
Omschrijving	 Een	voorbereidende	cursus	voor	deelname	aan	de	opleiding	voor	Certificaat	lingerie.	Het	tekenen	en	maken	van	twee	

slips, twee beha’s en een badpak of body.
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Naam  Cursus Broekpatronen (3 daglessen van 7,5 uur)
Datum  Keuze uit Vr. 6 mei, 13 mei, 20 mei en 27 mei       min. aantal deelnemers 6
Kosten 362,50 (incl. materiaal voor proefexemplaren en een naslag tekstboekje) 
 
Omschrijving Maak 3 basispatronen voor broeken op eigen maten.  

Neem zelf stof mee voor een jeans.
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Naam  Cursus Chanel jasje (4 daglessen van 5 uur)
Datum   Za. 21 mei, Zo. 22 mei, Za 25 juni en Zo. 26 juni       min. aantal deelnemers 4
Kosten 460,- (excl. materialen) 
  
Omschrijving In deze cursus maak je je eigen Chanel jasje van bouclé met o.a. organza binnenwerk en tressen langs de randen.

Naam  Cursus Stretchpatronen voor bovenkleding (3 avondlessen van 3,5 uur)
Datum  Keuze uit Do. 19, 26 mei en 2 en 9 juni; Vr. 20 mei en 3 juni     min. aantal deelnemers 6
Kosten 190,- (excl. materialen) 

  
Omschrijving Tijdens deze cursus maak je een set basispatronen op eigenmaat voor rekkende materialen. De set bestaat uit patronen 

voor een jurk, een bijpassende mouw en een aansluitende broek.
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