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                                              Coöp. Modevakschool vereniging  “DANCKAERTS” 

 

 

                                              Proportieleer coupeuse ll                   februari 2015 

 
N.B. Indien u in de gegeven grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeldt worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden voor de berekening van de veranderingen. Dit in verband met de verschillen tussen de diverse 
maatlatjes en kopieën. 
 
 

Tijd 2,5 uur                         Schaal 1:4 
 

Opgave 1 
Teken een grondvorm tot de taille voor iemand met een kleine bovenwijdte, lange rug en grote hals 
Teken hiervoor eerst het halsschema 
1e bovenwijdte  85 cm   ruglengte  50 cm 
2e bovenwijdte  90 + 6 cm  rugbreedte   41 cm 
Borstlengte  40 cm   schouderbreedte 15 cm 
Borstbreedte  35 cm   halswijdte  40 cm 
Bustehoogte  72 cm   zijlengte  22 cm 
Bustebreedte  19 cm 
 

Opgave 2  
Teken een mouw tot de elleboog voor iemand met een kleine bovenwijdte en lange rug met de 
volgende maten. 
Armsgat omtrek 47 cm                       lengte tot de elleboog           29 cm 
Armsgat voorpand 22 cm                       bovenarmwijdte                     33 + 4 cm           controlemaat 
Armsgat achterpand 25 cm                       elleboogwijdte                        28 + 4 cm 
 

Opgave 3 
Verander het bijgevoegde basispatroon voor iemand met een hoog borstbeen. 
Op het borstbeen komt ze 2 cm tekort. 
 

Opgave 4 
Pas bijgevoegd broekpatroon aan voor iemand met een gekanteld bekken. 
Lengtes tot de grond: 
Zijlengte links   104 cm       kruislengte                     62 
Zijlengte rechts   104 cm                    
Lengte middenvoor  105 cm 
Lengte middenachter  101 cm 
 

Opgave 5 
Pas bijgevoegd patroon van de broekrok aan voor iemand met een tussenbeenbreedte van 24 cm. 
 

Opgave 6 
Wat geeft u voor kledingadvies aan iemand die in verhouding een lang bovenlichaam heeft. 
 
 

Vergeet niet uw examennummer op al uw werk te vermelden.                    Veel succes! 



Proportie coupeuse II  februari 2015
bijlage opgave 3



Proportie Coupeuse II  februari 2015
bijlage opgave 4



Proportie Coupeuse II  februari 2015
bijlage opgave 5



                                              Coöp. Modevakschool vereniging  “DANCKAERTS” 

 

 

                                              Proportieleer coupeuse ll                   6 februari 2016 

 

 
Tijd 2,5 uur                         Schaal 1:4 
 
 

Opgave 1 
 
Teken een halsschema op halve schaal voor een persoon met een bovenwijdte van 130 cm. en een 

halswijdte van 44 cm. 

Opgave 2 

Pas het bijgevoegde grondpatroon aan voor een dame met een naar voren gedraaide schouderkop. 

Opgave 3 

Teken een rokpatroon voor een dame met een platte buik en een uitstekend zitvlak volgens 

onderstaande maten en maak deze passend. 

Taillewijdte        70 + 2 cm.                                                                                                                                                           

1e heupwijdte 94 cm.                                                                                                                                               

2e heupwijdte 98 cm.                                                                                                                                                    

Roklengte 62 cm.                                                                                                                                                          

Controlematen:                                                                                                                                                          

Roklengtes tot de grond                                                                                                                                                                                                                               

Middenvoor 100 cm.                                                                                                                                                       

Opzij rechts 102,5 cm.                                                                                                                                                   

Opzij links 102,5 cm.                                                                                                                                                        

Middenachter 104 cm. 

Opgave 4 

Bij het passen blijkt de mouwlengte tot de elleboog 2 cm. te lang te zijn. Pas bijgevoegd mouwpatroon 

aan. 

Opgave 5 

Wat voor model broek zou u adviseren voor iemand met een korte beenlengte. 

 

Vergeet uw examennummer niet                                veel succes 



Proportieleer coupeuse ll  6 februari 2016 

Bijlage opgave 2. 



Proportieleer coupeuse ll  

Bijlage opgave 4. 



 

    Danckaerts Modevakschoolvereniging 
 
 
 
 
    Proportieleer coupeuse II   februari 2017 
 
 
 
 
Tijd 2,5 uur    Schaal 1:4 
 
 
Opgave 1 
Teken een grondvorm tot de taille voor iemand die rondom zwaar is. 
 
Grote bovenwijdte  132 + 6 cm 
Kleine bovenwijdte 120 cm 
Taillewijdte 110 cm 
Borstlengte 41,5 cm 
Borstbreedte 41,5 cm 
Ruglengte 42,5 cm 
Rugbreedte  45,5 cm 

Schouderbreedte 15 cm 
Bustehoogte 28 cm 
Controlemaat bustehoogte 94 cm 
Bustebreedte  28 cm 
Halswijdte 44 cm 
Zijlengte  18,5 cm 
Bovenarmwijdte  41 cm 

 

Opgave 2 
Verander bijgevoegd rokpatroon voor iemand met een gekanteld bekken. 
 
Lengtes tot de grond: 
Middenvoor 99    cm 
Rechts  98,5 cm 
Links  98,5 cm 
Middenachter 96    cm 
Taillewijdte 71    cm 
 

Opgave 3 
Verander bijgevoegd broekpatroon voor iemand met scheve heupen. 
 
Lengtes tot de grond: 
Middenvoor 102    cm 
Rechts  105,5 cm 
Links  102,5 cm 
Dikte van de heup op 9 cm 
Taillewijdte 73 cm 
 

Opgave 4 
Verander bijgevoegd patroon voor iemand met een hoog borstbeen. 
 

Opgave 5 
Verander bijgevoegd broekpatroon voor iemand met dikke dijbenen. 
 
Bovenbeenwijdte 57,5 + 4 = 61,5 cm. 
 

Opgave 6 
a. Wat is er aan de hand als je dwarsplooitjes krijgt in het kruis van een pantalon? 
b. Wat is er aan de hand als een mantel aan de voorkant open valt? En hoe los je dit op? 

 
 
 
Vergeet uw examennummer niet   Veel succes! 
 



Proportie Coupeuse II februari 2017
Bijlage opgave 2



Proportie Coupeuse II februari 2017
Bijlage 1 opgave 3



Proportie Coupeuse II februari 2017
Bijlage 2 opgave 3



Proportie Coupeuse II februari 2017
Bijlage opgave 4



Proportie Coupeuse II februari 2017
Bijlage opgave 5



 
    Danckaerts Modevakschoolvereniging 
 
 
 
 
    Proportieleer coupeuse II   februari 2018 
 
 
 
 
Tijd 2,5 uur    Schaal 1:4 
 
 
Opgave 1 
Teken een grondvorm tot de tweede heupwijdte voor iemand met een smal figuur en een lange rug
Grote bovenwijdte  80 + 4 cm 
Kleine bovenwijdte 78        cm 
Taillewijdte 62       cm 
Borstlengte 35       cm 
Borstbreedte 30       cm 
Ruglengte 42       cm                       
Rugbreedte  33       cm 
     

 Schouderbreedte 11      cm 
 Bustehoogte 17,5   cm 
 Controlemaat bustehoogte  64     cm 
 Bustebreedte  16,4   cm 
 Zijlengte  20     cm 
1e Heupwijdte   82     cm  (12) 
 2e Heupwijdte   90     cm  (22) 
 

 
Opgave 2 
Verander bijgevoegd rokpatroon voor iemand met een platte buik en een uitstekend zitvlak. 
 
Lengtes tot de grond: 
Middenvoor 100    cm 
Rechts  102,5 cm 
Links  102,5 cm 
Middenachter 104    cm 
Heupwijdte   98    cm 
 
Opgave 3 
Verander bijgevoegd broekpatroon voor iemand met ongelijke benen. 
 
Lengtes tot de grond: 
Middenvoor  96    cm 
Rechts             102,5 cm 
Links   97    cm 
Zithoogte links  27    cm 
Zithoogte rechts 29,5 cm 
 
Opgave 4 
Verander bijgevoegd patroon voor iemand met een kort armsgat voor en een lang armsgat achter.  
 
Het lengteverschil tussen voor- en achterarmsgat is 2 cm. 
 
Opgave 5 
 

a. Wat is er aan de hand als er een dwarsplooi ontstaat onder de kraag van een colbert en hoe kan dit 
worden opgelost? 

b. Wat is er aan de hand als een mantel aan de voorkant over elkaar valt? Hoe kan dit worden 
opgelost? 

 
 
 
Vergeet uw examennummer niet.   Veel succes! 



Examen Coupeuse Proportie februari 2018 
schaalt 1:4
bijlage opgave 2



Examen Coupeuse Proportie februari 2018 
schaalt 1:4
bijlage 1 opgave 3 



Examen Coupeuse Proportie februari 2018 
schaalt 1:4
bijlage 2 opgave 3



Examen Coupeuse Proportie februari 2018 
schaalt 1:4
bijlage opgave 4



    

 

 

             PROPORTIELEER COUPEUSE II   februari 2019 

Tijd 2,5  uur  Schaal 1:4 

Opgave 1   
Teken een grondvorm tot de tweede heupwijdte voor een persoon met zware buste en een 
smalle rug met de volgende maten: 
1e bovenwijdte 110 cm  Schouderbreedte   13  cm 
2e bovenwijdte 130+6 cm  Halswijdte    41  cm        
Taillewijdte  104 cm  Bustehoogte    31  cm  
Borstlengte    41 cm  Bustebreedte    27  cm 
Borstbreedte    40 cm  Controlemaat bustehoogte  98  cm 
Ruglengte    41 cm  Zijlengte    17  cm 
Rugbreedte    42 cm       Extra bustehoogte vanaf taille 10  cm 
 
Opgave 2 
Verander bijgevoegd rokpatroon voor iemand met gekanteld bekken en plat zitvlak 
Lengtes tot de grond 
Middenvoor  104 cm 
Middenachter  101 cm 
Zijlengte links  103,5 cm 
Zijlengte rechts 103,5 cm 
 
Opgave 3 
Verander bijgevoegd broekpatroon voor iemand met scheve heupen 
Lengtes tot de grond 
Middenvoor  100 cm 
Middenachter  100 cm 
Zijlengte links  103 cm 
Zijlengte rechts 101 cm 
Dikste gedeelte heup     9 cm 
 
Opgave 4 
Verander bijgevoegd patroon voor iemand met een ronde lange rug 
Het patroon is getekend op schuine grond, ruglengte 37 cm 
Gemeten maten 
Borstlengte    30 cm 
Ruglengte    40 cm 
 
Opgave 5 
Wat geeft u voor kledingadvies aan iemand die in verhouding een kort bovenlichaam heeft. 
 
 

   Vergeet u niet uw examennummer 
Veel succes  



Examen Coupeuse Proportie februari 2019 
schaal 1:4
bijlage opgave 2



Examen Coupeuse Proportie februari 2019 
schaal 1:4
bijlage opgave 3



Examen Coupeuse Proportie februari 2019 
schaal 1:4
bijlage opgave 4



COUPEUSE 
KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE

Proportie
1 februari 2020 

Opgave 1
Teken een grondvorm tot de tweede heupwijdte voor iemand met een lange borstlengte in combinatie 
met zware buste 

Grote bovenwijdte   128 + 8 
Kleine bovenwijdte  115
Taillewijdte   105 + 8
1e Heupwijdte   (8)  126
2e Heupwijdte (16)  122
Borstlengte horizontaal   44
Borstlengte tot de tailleband   50
 

Opgave 2
Verander bijgevoegd rokpatroon voor iemand met een hoge heup aan de rechterkant.

Lengtes tot de grond:
Middenvoor   99,5  cm
Rechts  102,5  cm
Links  101     cm
Middenachter   99,5  cm

Opgave 3
Verander bijgevoegd broekpatroon voor iemand met een gekanteld bekken en plat zitvlak.

Lengtes tot de grond:
Middenvoor  101,5 cm
Middenachter    99    cm
Opzij links en rechts 101    cm

Opgave 4
Teken een passende mouw voor een persoon met dikke bovenarmen.

Armsgatomtrek 53    cm    lengte tot de elleboog 30 cm
Bovenarmwijdte       42,5 cm glad gemeten  Lengte tot de pols         55 cm
Mouwwijdte              30    cm bij de pols         
   
Opgave 5
a. Wat wordt aan een patroon veranderd voor iemand met een hoog borstbeen en weinig buste?
b. Wat is er aan de hand als een mantel aan de voorkant over elkaar valt? Hoe moet dit worden  
 opgelost?

Bustehoogte   26 cm  
Buste hoogte controle maat   87 cm 
Borstbreedte   40 cm
Bustebreedte   26 cm
Halswijdte   41 cm
Ruglengte   48 cm
Rugbreedte   42 cm
Schouderbreedte  14 cm



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 2
1 februari 2020

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 3
1 februari 2020

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 2
5 februari 2021

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE 
KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE

Proportie
5 februari 2021 
Schaal 1:4

Opgave 1
Teken het patroon voor een dame met een zware buste, smalle rug en smalle heupen tot 24 cm onder 
de taille aan de hand van de onderstaande maten. Teken ook de mouw tot aan de elleboog.

1e Bovenwijdte  112 cm  Bustehoogte vanaf halskuil   31 cm
2e Bovenwijdte  132 + 6 cm Bustehoogte vanaf taille   10 cm
Taillewijdte  108 cm  Controlemaat bustehoogte 100 cm
Borstlengte    41 cm
Borstbreedte    38 cm  Halswijdte      40,5 cm    
Ruglengte    41 cm  Zijlenge      17 cm
Rugbreedte    41 cm  Bustebreedte     27 cm
Schouderbreedte  12,5 cm Bovenarmwijdte    40 cm
1e Heupwijdte (8) 126 cm  Lengte tot elleboog    30 cm
2e Heupwijdte (16) 130 cm  Elleboogwijdte     36 cm
3e Heupwijdte (24) 130 cm

Opgave 2
Verander bijgevoegd broekpatroon voor een persoon met X-benen. Er is 1,5 cm weggespeld.

Opgave 3
Figuurbeschrijving: de persoon heeft naar voren gedraaide schouderkoppen. 
Verander bijgeleverde grondvorm.

Opgave 4
Figuurbeschrijving: scheve heup. Pas bijgeleverde rok aan.

Lengte middenvoor 100,5 cm
Lengte middenachter 100,5 cm
Zijlengte rechts  102 cm
Zijlengte links  104 cm
 
Opgave 5

Wanneer wordt grondvorm 1 en wanneer grondvorm 2 getekend voor een blouse of mantel?



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 3
5 februari 2021

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 4
5 februari 2021

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE II
KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE

Proportie
5 februari 2022
Schaal 1:4

Opgave 1
Teken een grondvorm tot de taille voor iemand met een kleine bovenwijdte, lange rug en grote hals. 
Teken hiervoor eerst het halsschema op ware grootte.

1e bovenwijdte 85 cm  Ruglengte  50 cm
2e bovenwijdte  90 + 6 cm Rugbreedte 41 cm
Borstlengte 40 cm  Schouderbreedte 15 cm
Borstbreedte 35 cm  Halswijdte  40 cm
Bustehoogte 19 cm  Zijlengte  22 cm
Bustebreedte 19 cm
Bustehoogte controlemaat 72 cm

Opgave 2
Teken een mouw tot de elleboog voor iemand met een kleine bovenwijdte en lange rug met de volgen-
de maten.

Omvang voorarmsgat  21,5 cm
Omvang achterarmsgat 26,5 cm
Lengte tot de elleboog  29 cm 
Bovenarmwijdte 33 + 4 cm controleren
Elleboogwijdte  28 + 4 cm 

Opgave 3
Verander het bijgevoegde basispatroon voor iemand met een hoog borstbeen. Bij dit figuur komt de 
borstkas 2 cm naar voren.

Opgave 4
Pas bijgevoegd broekpatroon aan voor iemand met een gekanteld bekken. 

Lengtes tot de grond:
Zijlengte links 104 cm Kruislengte 62 cm
Zijlengte rechts  104 cm
Lengte middenvoor 105 cm

Opgave 5
Bij een persoon met een hoge heup en uitstekend zitvlak moeten patroontoepassingen gedaan wor-
den. In welke volgorde moet dit gebeuren?



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 3
5 februari 2022

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.



COUPEUSE KOSTUUM- EN MANTELVAK THEORIE
Proportie bijlage opgave 4
5 februari 2022

Schaal 1:4 
Indien u in de grondvormen andere maten nameet dan in de opgave vermeld worden, dient u toch de gegeven 
maten aan te houden van de veranderingen. Dit in verband met het verschil tussen diverse maten en kopieën.
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