
 © Modeatelier Jurkjes en zo augustus 2021 



Danckaerts Exameneisen 2022      

Examen Costumière       Code C 

 
Examens: februari en juni 
 

Eén dag   8 uur 

 
8.30 – 11.45 u  (3 uur) Patroontekenen op ⅓ schaal van een japon of blouse/rok en 

een kinderjurk of kinderblouse/rok. 
 

Tijdens het patroontekenen wordt praktijk theorie mondeling  
(15 min) afgenomen. 
 

12.30 – 13.00 u (0,30 uur} Textielwarenkennis schriftelijk  
 
13.00 - 18.00 u  (5 uur)  Tekenen en naaien van een japon of blouse/rok op ½ schaal. 
 
 

Exameneisen Costumière    
 
1. Maatnemen volgens blz. 4 en 5 van het Dameskleding en Lingerie, (40e druk) m.u.v. 

de controlematen. 
 

2. Het kunnen tekenen, vervaardigen en mondeling kunnen toelichten uit het boek 
Dameskleding en Lingerie: 

 
Grondvormen      blz. 8 t/m 11  
Japon met en zonder taillenaad blz. 14 t/m 17 
Mouwen en manchetten  blz. 18,19, 22 (sch.vulling), 23, 24 t/m 27 
Kimono    blz. 34, 35 en 38, 39 
Kragen    blz. 40 t/m 43, 46 
Volant 1    blz. 52 
Draperie 1     blz. 53 
Rokken    blz. 58 t/m 63    

 
3. Het kunnen tekenen en mondeling kunnen toelichten uit het boek Meisjes-  

Jongens- en Babykleding: 
 

Grondvormen    blz. 21 t/m 25 
Rokken    blz. 12 t/m 18 
Mouwen    blz.  28 t/m 32 
Kragen    blz. 40 t/m 43, 80, 81 en 83 
Klokkend jurkje   blz. 106 en107 
 

4.   Alle voorgenoemde grondvormen kunnen gebruiken in variaties met plaattekenen.  
Als mouwopzet kan gebruikt worden 8/10 armsgatomtrek + 0 of + 1 cm of opzetten 
volgens de bovenarmwijdte plus 4 cm toevoeging.  Als overwijdte op de mouwkop, 
tot maximaal 10%, afhankelijk van de stof, 

 
5.   Het juist toepassen van het volgende: 

▪ diepte van het armsgat en mouwen aanpassen aan de opzet van A-B  
▪ controleren van de derde bovenwijdte voor modellen met naad onder de 

buste 
▪ verbreden van borst, rug en schouder 
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▪ het weg- en uitdraaien van de coupe 
▪ verwerken van overbloezing 
▪ ruimte maken voor rimpels/plooien in kleding 
▪ plaatsbepaling en richting van knoop/knoopsgat bij enkele sluiting 

middenvoor en bij een schoudersluiting 
 

  6. Halsverwerking van:  V-hals, vierkante hals, ronde hals 
met druppel, col en strikkraag 

Splitverwerking van:  Amerikaans split 
            Zakverwerking van:  Opgestikte zak (recht en rond) 

    Steekzak (met heuppas zoals gebruikt in een rok) 
    Zak in de zijnaad 

            Pasverwerking van:  Ronde en hoekige pas met en zonder ruche 
    Heuppas en schouderpas 

            Rokverwerking van:  Rechte rok met open split, rok met plooi mv. of ma. 
    Eenvoudige tulprok, rok met verhoogde taille 

            Zoomverwerking van: Rechte en ronde zomen 
 

Geen asymmetrische kleding 
Geen modellen waarbij hals en armsgatbeleg aaneen moeten 

 
7.  Textielwarenkennis: 
 

Uit het boek Eenvoudige textielwarenkennis door W. van Paassen en J. Ruygrok 
van W.N. hoofdstuk 1, 2, 3 en 4.  
M.u.v. blz. 9  t/m 13 vanaf Soorten garens  blz. 8  en blz. 22, 23 en 24.  
Geen bindingen en geen verftechnieken. 

 

Stoffenlijst 
 

Ongebleekte katoen    Doupionzijde 
Gevolde stof      Shantoengzijde, Honanzijde 
Flanel      Crêpe de chine 
Batist      Crêpe georgette 
Gemerceriseerde katoen   Linnen 
Seersucker     Imitatielinnen 
Popeline     Kamgaren, kaardgaren 
Jeans / Denim     Tweed 
Glasbatist / Organdi / Organza   Mousseline 
Stof met kunstharsbehandeling (Chintz)  Stof van viscose (filament en vezel) 
Haspelzijde (gekweekt, bombix-mori) Acetaat 
Chappezijde      Changeant 
Bourettezijde      Synthetische stof (geen namen) 

 
Examencijfers Costumière 
Gemiddelde van de cijfers moet tenminste een 6 zijn. 
Het praktisch werk is het hoofdvak en moet tenminste een 6 zijn. 
De cijfers van de andere vakken, met uitzondering van textielwarenkennis, mogen elkaar 
ophalen. 
 
Bij het examen in delen (deelcertificaten) moet elk cijfer minstens een volle 6 zijn. 
Bij het niet slagen van een volledig examenprogramma wordt een vrijstelling verkregen 
voor het volgend examen, voor die vakken waarvoor een 6 of meer is gehaald. 
Bij het aanmelden voor het volgende examen van de kandidaat moet de vrijstelling vermeld 
worden en een fotokopie van de vrijstelling bijgevoegd worden.  



 
 

 

 

Vergeet niet uw examennummer op uw werk te vermelden! 

 

 

Matenlijst meisjeskleding (cm) 
 

 

Grondvorm 4 jaar 6 jaar 8 jaar 
Bovenwijdte 58 60 68 

Taillewijdte 53 55 60 

Heupwijdte 62 64 74 

Borstlengte 24 27 29 

Borstbreedte 22 23 26 

Ruglengte 26 28 31 

Rugbreedte 23 25 28 

Schouderbreedte 7 8 9 

 

Rok 
Heupwijdte 62 64 74 

Zithoogte 20 21 22 

Zijlengte tot knie 38 40 42 

Zijlengte tot enkel 64 70 72 

 

Mouw 
Bovenarmwijdte 19 19,5 21,5 

Lengte tot elleboog 20 22 23 

Lengte tot pols 34 38 42 

Elleboogwijdte 19 19,5 21,5 

Polswijdte 14 14 15 

 

 



 
 

 

 

Vergeet niet uw examennummer op uw werk te vermelden! 

 

 

Matenlijst dameskleding (cm) 
 

 

Grondvorm 
Kleine bovenwijdte 86 

Grote bovenwijdte 92 

Derde bovenwijdte 80 

Taillewijdte 74 

Eerste heupwijdte (10) 94 

Tweede heupwijdte (22) 98 

Borstlengte 36 

Borstbreedte 35 

Ruglengte 40 

Rugbreedte 37 

Schouderbreedte 12,5 

Bustehoogte 19 

Controle bustehoogte 70 

Bustebreedte 18 

Bollengte van bustepunt  

  tot derde bovenwijdte 

 

7 

 

Mouw 
Bovenarmwijdte 30 

Lengte tot elleboog 31 

Lengte tot pols 59 

Gebogen elleboogwijdte 28 

Gladde elleboogwijdte 24 

Polswijdte 18 

 

Pantalon 
Taillewijdte 74 

Heupwijdte broek (18) 96 

Zithoogte 27 

Zijlengte tot knie 61 

Zijlengte tot enkel 105 

Bovenbeenwijdte 54 + 4 

Kniewijdte 36 + 6 

Kruislengte 65 

 

Capuchon 
Capuchonhoogte 76 

Capuchonbreedte 44 

Capuchonlengte 30 

Capuchondiepte 23 + 4 

 

Cape 
Controlemaat 126 

 





 

  Pagina 1 van 3 

Aanwijzingen/ richtlijnen voor het patroontekenen 

 

Vooraf 

• Probeer zo strak mogelijk te tekenen. Gebruik de verschillende linealen als hulpmiddel. 

• Teken hulplijnen als een gestippelde lijn (gum delen van de lijn weg) 

• Als coupenaden dichtgelegd worden, geef dit in de tekening aan met een ‘x’ 

• Teken de verschillende patroondelen in met een kleurpotlood of fineliner 

• Geef op het model (de plaat) de middenvoorlijn en de taillelijn aan. (Eventueel ook de 

bustehoogte/heuphoogte en kniehoogte) Dit helpt je bij het bepalen van afstanden in je 

patroon. 

• Gebruik je metermaatjes om verhoudingen te bepalen 

 

 

Algemeen 

Voordat je een patroon gaat tekenen moet je het model goed bestuderen. Neem hier de tijd voor. 

Je verdient dit terug bij het uitwerken van het patroon. 

 

Wat zie je? 

Een jurk of een losse blouse met rok, broek of broekrok of een jumpsuit? Een colbert of mantel? 

Welke lengte(s) onderscheid je? 

Heeft het model mouwen? Zo ja, zijn het ingezette mouwen, raglan mouwen, een aangelegde 

mouw, of aangeknipte mouwen zoals vleermuismouwen of bij een kimono?  

Is het een ééndelige of tweedelige mouw? Kan de mouw op de grondvorm voor een één- of 

tweedelige mouw getekend worden? Of is het een kapmouwtje? Hoe lang is de mouw? Omslag of 

manchet? 

Als het mouwloos is: is het model strapless? 

Is het model aangesloten? Hoeveel overwijdte schat je? 

Is het model symetrisch? 

Welke belijning zie je? Plooien? Rimpels? 

Wat voor halslijn?  

Schouders verbreed of verhoogd met schoudervullingen? 

Etc. etc.  

 

Kies de grondvorm en teken deze met de juiste overwijdte en bijpassende schoudercoupe en 

aanpassingen in de breedte van de borst, rug en schouders. Kies de grondvorm voor de mouw en 

bepaal de opzet (+0 /+1 op bovenarmwijdte). 

 

 

Blouse en jurk 

Het is belangrijk om de overwijdte van een jurk of blouse te bepalen. Dit bepaalt de pasvorm en 

daarmee het aanzien van het jurkje of de blouse. 

Als uitgangspunt zijn er richtlijnen voor de minimale toevoeging. 

De opzet van de grondvorm (A-B) is de halve grote bovenwijdte + de helft van de totale 

toevoeging.  Dus: A-B + 3 betekent in totaal 6cm toevoeging maar bij de opzet neem je de helft 

hiervan) 

De toevoeging gebruik je alléén bij de opzet van A-B. Verder gebruik je bij berekeningen de grote 

bovenwijdte zónder toevoeging.  
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1. Strapless 

Bij een strapless jurk teken je geen overwijdte ( Opzet = A-B +0) 

Als extra maat wordt de 3de bovenwijdte gemeten. Deze meet je onder 

de borsten. Deze maat is bedoeld om het jurkje mooi aan te laten 

sluiten én om te zorgen dat de jurk onder de borsten niet te strak is. 

(Nameten op het patroon!) 

De schoudercoupe krijgt een extra toevoeging: U-U1 + 4 (in plaats 

van U-U1 + 2) 

De toevoeging op de schoudercoupe kan ook verdeeld worden in 3 

coupenaadjes: U-U1 +2 en 2 coupenaadjes van 1cm. (zie voorbeeld) 

Meet op het patroon na of de grote bovenwijdte, 3de bovenwijdte, 

taille- en heupwijdte passend zijn. 

 

 

2. Mouwloos  

Voor een mouwloze jurk of blouse is de totale overwijdte 2-4 cm.  

De grondvorm wordt opgezet met 1-2 cm overwijdte (A-B + 1 à 2) 

Kijk goed op het model hoe hoog het armsgat is. Op platen zie je bij een mouwloos jurkje vaak 

dat dit vrij laag is (Je kunt de berekeningen voor het armsgat van de grondvorm nemen) In de 

praktijk is het mooier om het armsgat zo hoog te tekenen dat de BH niet zichtbaar is. Ga uit 

van de gemeten zijlengte ‘tot de bovenkant van het latje’ -1 à 2 cm. 

 

3. Met mouw 

Voor een aangesloten jurk of blouse met mouw is de totale overwijdte 6-10 cm.  

De grondvorm wordt opgezet met 3-5 cm overwijdte (A-B + 3 à 5) 

Voor een jurk of blouse met een mouw en aangerimpelde taille of een jurkje of blouse met een 

schouderpas en aangerimpeld lijfje moet de totale overwijdte minimaal 10cm zijn (A-B +5) 

Ook voor een jurk of blouse met een raglanmouw of met aangelegde mouwen is de totale 

overwijdte minimaal 8cm. (A-B + 4) 

Een jurk of blouse die wijder is en een lager armsgat heeft, wordt met minimaal 12 cm totale 

overwijdte getekend (A-B +6).  

 

 

4. De schoudercoupe 

De diepte van de schoudercoupe bepaalt de pasvorm van het armsgat. 

Hoe groter U-U1 hoe kleiner het armsgat. (Zie voorbeeld: de rode 

stippellijn is U-U1 zonder toevoeging, de zwarte lijn is U-U1 + 2) 

 

De schoudercoupe wordt als volgt getekend:  

Bij een opzet van A-B + 0 à 1 → U-U1+ 4 

Bij een opzet van A-B + 2 à 5 → U-U1+ 2 

Bij een opzet van A-B + 5 à 8 → U-U1+ 0 

Bij een opzet van A-B + > 8 → de schoudercoupe vervalt 

Bij een raglan of aangeknipte mouw: U-U1 +0 (Bij een raglanmouw of 

aangeknipte mouw moet het armsgat ruimer vallen voor voldoende 

bewegingsvrijheid) 

Bij modellen met rechte schouders (dikke schoudervullingen) → U-U1+0 

 

Bij mantels en colberts gelden andere regels → U-U1 +0 tenzij de mantel 

veel overwijdte en een verlaagde mouwinzet heeft → de schoudercoupe vervalt. 

 

Verplaatsen van de schoudernaad: 

De schoudernaad wordt altijd 1,5 cm verplaatst zodat deze mooi op het midden van de 

schouder valt. In de opzet van de mouw is hier al rekening mee gehouden. 
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5. Verbreden van borst-, rug- en schouderbreedte 

Als het model brede schouders toont (door schoudervullingen) wordt de schouderbreedte 

aangepast. Om een mooi beeld te behouden worden ook de borst- en rugbreedte aangepast. 

Voor een mooi resultaat leg je vervolgens de panden tegen elkaar laat je de schouders mooi 

doorlopen. (zie voorbeeld) Als je dit nog niet gedaan hebt: Verplaats de schoudernaad 1,5 cm. 

 

 

 

 

 

6. Verhogen van de schouders voor een schoudervulling 

In de grondvorm is ruimte voor een kleine schoudervulling (ongeveer 1cm dik) 

Bij een grotere schoudervulling laat je de rug coupenaad vervallen. Verplaats de schouders 1,5 

cm en verhoog de voorschouder verhoog je met 0,75 cm.  

 

 

 

 

 

 

Rok 

Een strakke rok heeft in de taille overwijdte nodig zodat je kunt bewegen en zitten. 

Op de totale taillewijdte neem je een overwijdte van 2 cm. 

Meet de 1ste en 2de heupwijdte altijd na op je patroon. Ze mogen iets groter zijn maar nooit kleiner. 

 

 

 

 

 

 



  rok 1 

Rok 2 



 Rok 3 

Rok 4 



Rok 6 Rok 5 

Rok 7 



Rok  8



Rok 9 
Maken op 1/2 schaal of op 
eigen maten



rok 10



Rok 11
Maken op 1/2 schaal of op 
eigen maten



Rok 12
Maken op 1/2 schaal of op 
eigen maten



Broekrok 1 

Broekrok 2 



3.  Engelse coupe  en V-hals

2. Franse coupe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

Coupe verplaatsen

8. Rimpels in de taille voor en achter

9. Rimpels in de taille: middenvoor glad (’overbloesen’) 

10. rimpels op 3 plaatsen middenvoor



Blouse 1 



Blouse 2 



Blouse 3 

maken op halve schaal 



Blouse 4 



Blouse 5
maken op halve schaal 



Blouse 6 



Blouse 11  

maken op halve schaal 



Blouse 12 

maken op halve schaal 



Blouse 7 

maken op halve schaal 



Blouse 8 

maken op halve schaal 



Blouse 9 



Blouse 10 



Blouse 11



Jurk 1   

maken op halve schaal 



Jurk 2  



Jurk 3  

ria
Doorhalen



Jurkje 4 



Jurk 5 

Maken op halve schaal 



Jurkje 6 
maken op halve schaal 



Jurkje 7 



Jurkje 8 



Jurkje 9 



Jurkje 11 

Jurkje 10 



Jurkje 12
maken op halve schaal 

Jurkje 13 



Jurkje 14 



Jurk 15 

Maken op halve schaal 



Jurkje 16 



Jurkje 17 



Jurkje 18 

Op halve schaal maken 

Geen ritssluiting 

middenvoor 



Jurkje 19 



Jurkje 20 



Jurkje 21 

Op halve schaal maken 



Jurkje 22 



Jurk 23 

Maken op halve schaal 



Jurkje 24 

Op halve schaal maken 



Jurk 25 



1 2

3

4
meisjesblouse



5
meisjesjurkje 6 jaar
lengte kniehoogte

6
meisjesjurkje 4 jaar



7
Meisjesjurkje 4 jaar
Roklengte 33 cm
Let op: voorpand 
a-symetrisch

8
Meisjesjurkje 6 jaar
Roklengte 36 cm



9
Meisjesjurkje 6 jaar
Roklengte 45 cm
Middenachter 
splitje

10
Meisjesjurkje 9 jaar
Middenachter rits



11
Meisjesjurkje 8 jaar



12
Meisjesjurkje 8 jaar 

13
Meisjesjurkje 4 jaar 



Broek 1 



Broek 2 



Broek 3 



Broek 4 



 

Broek 5 

 



Jumpsuit 
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