Naaicursus voor volwassenen
Wanneer:
dinsdag – woensdag ochtend van 10.00 tot 12.00
Maandag middag van 12.30 tot 14.30
Dinsdag – woensdag – donderdag avond van 19.15 tot 21.15

Kosten: € 48,50 per maand
Het maandbedrag is gebaseerd op 16 euro per les, wat inhoudt dat je om de maand een les
gratis hebt. Omdat een maand niet precies op maandag begint kan het aantal lessen per
maand wisselen.
De lessen worden wekelijks gegeven m.u.v. de schoolvakanties en feestdagen de maanden
juli en augustus ben je geen lesgeld verschuldigd.
Per cursusjaar van september t/m juni worden er 35 lessen gegeven.
Je volgt de les op een vaste dag, in de ochtendlessen is het mogelijk om op verschillende
dagen de les te volgen, als je bijvoorbeeld wisseldiensten werkt. DIT GELDT NIET VOOR
DE AVONDLESSEN.
Je kunt elk moment instromen, de 1e maand betaal je 48,50 euro extra, dit is je borg, welke
weer wordt verrekend met je laatste lesmaand als je opzegt.

© Modevakschool Leidsche Rijn mei 2020

De opzegtermijn is 1 maand, opzeggen dien je voor de 1e van de nieuwe maand te doen, je
hebt die maand dan nog les waarvoor je dan geen lesgeld meer bent verschuldigd.
Als je tussentijds instroomt, dan betaal je een aangepast bedrag voor die maand.
Je betaalt bij ons geen inschrijfgeld.
Mocht je onverhoopt een les missen dan is er beperkt de mogelijkheid om deze in overleg
met mij in te halen, mits tijdig geannuleerd 24 uur voor aanvang les. **
Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar het nieuwe cursusjaar.

Lesprogramma:
De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden, ook als je nog helemaal niets
kan, je bepaald zelf wat je wilt gaan maken, of het nu kleding voor jezelf is, voor de
kinderen je man of wie dan ook alles is mogelijk. Of misschien wil je wel leuke spulletjes
voor in je huis maken of knuffels voor de kinderen, de mogelijkheden zijn eindeloos, wel
bekijken we samen of het gekozen project haalbaar is om mee te beginnen.
Je werkt in je eigen tempo aan je zelfgekozen project waarbij je van A tot Z begeleid
wordt.

De 1e les:
Heb je nog geen ervaring met de naaimachine, dan begin je met oefeningen, zo leer
dan alvast de naaimachine kennen en de 1e technieken. Ook gaan we jouw eigen
maten opmeten en ga je een patroon uitzoeken in de vele tijdschriften die aanwezig
zijn, heb je al het een en ander in huis dan kun je dat de 1e les meebrengen. Samen
gaan we dan bepalen of het gekozen model geschikt is om mee te beginnen wat
afhankelijk is van de ervaring die je al hebt, niets is zo frustrerend als met een
werkstuk te beginnen wat te moeilijk is, je wilt tenslotte wel plezier hebben in je
nieuwe hobby. Aan de hand van het gekozen werkstuk krijg je van mij stofadvies
zodat je dat kunt gaan aanschaffen.
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Materialen:
Tijdens de lessen mag je gebruik maken van de machines en de aanwezige patroonbladen en
Uiteraard zorgen wij voor de koffie/thee. De stoffen en fournituren en naaibenodigdheden
zoals een schaar, krijt, spelden ed. dien je zelf aan te schaffen.
In de machines zit een standaard naald 70 alle andere naalden zoals bijv. stretch, 2ling
microtex naalden enz. dien je zelf aan te schaffen. Wil je je eigen machine meebrengen dan
mag dat ook.

Fournituren en naaibenodigdheden kun je ook tijdens de les kopen, mocht je dat onverhoopt
vergeten zijn of als je niet goed weet wat je nodig hebt, de prijzen die ik hanteer liggen
gelijk of iets onder de prijs wat je op de markt betaald. Fournituren die tijdens de les
worden aangeschaft dienen direct contant te worden afgerekend dus zorg dat je altijd wat
contant geld bij je hebt, mocht dat nodig zijn.

Benodigde stof:
Onderstaand schema is een beknopte leidraad voor de benodigde stof voor volwassenen
Rok 1 x de roklengte
Klokkende rok

75 cm tot 1,5 mtr

1,5 meter

Jurk afhankelijk van model en maat 1,5 tot 2,5 meter
Tuniek

1,5 tot 2 meter

Broek

1,5 tot 2 meter

Voor ruitstoffen of stoffen met grote dessins heb je meer stof nodig.

Facebook:
We hebben ook een besloten facebookgroep waarin alleen cursisten worden toegelaten,
waarin je je vragen kunt stellen buiten je les als je er even niet uitkomt en je natuurlijk al
je gemaakte creaties kunt plaatsen, en op die manier leg je ook onderling contact met de
cursisten uit de andere groepen.
https://www.facebook.com/groups/deverguldeschaar/
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en/of sluit je aan bij de facebookgroep: naaigroep een steekje los
voor inspiratie, vragen en alles op naaigebied

BIJ VRAGEN KUN JE ALTIJD MAILEN NAAR:
info@naaicentrum-leidscherijn.nl
Naaicentrum Leidsche Rijn Utrechtseweg 10 Vleuten ( naast Intratuin Leidsche Rijn)
** gedurende de coronamaatregelen (1,5 meter samenleving) is het niet mogelijk om
gemiste lessen in te halen.

© Modevakschool Leidsche Rijn mei 2020

