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LPM Workshop Modeltekenen op maat 

 

door Ellen Breeuwer-Seuren op zaterdag 29 februari 2020 
in 

Cultureel Centrum De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern 
Er zijn vlakbij voldoende gratis parkeerplaatsen 

 
De workshop begint om 09.30 uur en eindigt om 16.00 uur. 

 
Voor de landelijke LPM-examenopdrachten wordt gevraagd om de patroontekeningen in te 
leveren op ¼ schaal naar plaat van een model op popje met voor- en achteraanzicht. Elke 
modevakschool werkt op zijn eigen manier en het tekenen van de kleding volgens de opdracht 
wordt soms als lastig ervaren. Het is een belangrijk onderdeel in de opleiding omdat voor een 
klant later inzichtelijk zal moeten worden gemaakt wat het model in opdracht zal omvatten. 
 
Voor deze workshop is illustrator Ellen Breeuwer gevraagd om de docenten en hun cursisten 
handige tips te geven om hun creaties stijlvol vorm te geven. Ellen heeft zich gespecialiseerd in 
het tekenen op verschillende figuurtypes, omdat nu eenmaal niet iedereen superslank is. 
 
Ellen laat ons werken met ons eigen popje of levert een popje op ¼ schaal waarop je gelijk kunt 
beginnen. De focus ligt met name op het vormgeven van diverse rokken, broeken, japonnen en 
jasjes. Natuurlijk horen daar allerlei accessoires bij zoals, splitten, zakken plooien, 
tailleafwerkingen, kragen, mouwen, sluitingen en nog veel meer. 
 
De indeling van de dag bestaat uit diverse onderdelen: bij aanvang legt Ellen een aantal zaken 
uit, daarna zet ze ons aan het werk met potlood en overtrekpapier. Er kan niet met verf- en 
schildermateriaal worden gewerkt, daar dit veel extra tijd vergt.  
Bij ontvangst en tussendoor wordt koffie of thee geserveerd.  
 
Tussen de middag zal er een eenvoudige lunch zijn met broodjes en een consumptie. Tijdens 
de lunchpauze kunt u buiten even een frisse neus halen.  
 
Ellen legt voor het middaggedeelte uit wat hierin de bedoeling is. Er zullen zeker unieke 
creaties worden gemaakt. Het klassikaal een onderwerp belichten zal als laatste onderdeel 
heel verhelderend zijn. 
 
Er is plaats voor 20 deelnemers en bij meer aanmeldingen wordt gewerkt met een reservelijst. 
De deelname staat open voor LPM- leden, cursisten van modevakopleidingen in opleiding voor 
costumière en kleermaker en overige belangstellenden. 
 
Het e-mailadres voor aanmelding is: info@lpmmode.nl 
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Aanmelden graag vóór 15 februari 2020. De kosten zijn € 50,00 per persoon.  
Niet leden betalen 25% meer t.w. € 62,50, met tijdens de dag koffie en/of thee en lunch.   
Na inschrijving ontvangt u een factuur via het e-mailadres van aanmelding. Hierbij geeft u 
toestemming dat uw persoonsgegevens door het LPM mogen worden verwerkt. Zie het LPM 
Privacy beleid op de website lpmmode.nl  
Afmelden kan tot 22 februari 2020.  Daarna is er geen restitutie van het cursusgeld meer 
mogelijk. 
 
Graag tot ziens en een collegiale groet namens het LPM-bestuur; 
Ambtelijk medewerker Maaike Bijster T: 06-20065355 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRAKTISCH 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bij aanmelding voor 15 februari 2020 via info@lpmmode.nl vermelden: 
- Naam van de deelnemer 
- Naam van de modevakschool waar de opleiding wordt gevolgd 
- Toestemming om persoonsgegevens te mogen verwerken (niet leden en cursisten) 
 
Wensen ten aanzien van lunch: 
- Allergie, voedselintolerantie of dieet 
- Eigen consumpties en lunch meebrengen is niet toegestaan 
 
Wensen met betrekking tot het onderwerp: 
- Voor een goede voorbereiding zou Ellen graag vooraf de beschikking hebben van de 
 diverse popjes die in omloop zijn 
- Suggesties of wensen zoals specifieke onderdelen, -onderwerpen kunnen bij 
 vroegtijdige communicatie in de voorbereiding worden meegenomen 
 
Meenemen: 
- schrijfmateriaal, gum, lijm, schaar e.d. 
- vulpotlood met stiften in diverse diktes, waaronder B, 2B.  
- eventueel grafietpotloden van B tot 6B 
- indien aanwezig; eigen ¼ schaal popje  
- velletjes overtrek- en tekenpapier zijn aanwezig 
- eventuele reeds gemaakte tekeningen maar geen ‘nog in te leveren examenmateriaal’ 
- eventueel reeds aanwezige portfolio 
 
 
  


