WHAT TO EXPECT?
Naast ontwerpen deel ik, Dorrith de Roode, graag mijn kennis met anderen. Op dit moment
geef ik les op verschillende locaties in en om Den Haag waaronder De Mode Centrale in
Leidschenveen. De cursisten zijn over het algemeen afkomstig uit vrijwel alle landen van
de wereld. Ikzelf vind het belangrijk dat mensen zich, naast dat ze zich creatief kunnen
ontwikkelen, ook thuis voelen en het onderling gezellig hebben. De niet-Nederlandse
cursisten komen vaak van ver en hebben behoefte aan een familiegevoel en ik hoop dat ze
dat gevoel tijdens mijn lessen, naast de kennis die ik ze mee geef over het modevak, ook
mee krijgen en ze zich snel thuis voelen!
De lessen zijn voor hobby en geschikt voor zowel beginners als gevorderden, kinderen
vanaf 10 jaar en volwassenen. De groepen zijn vrij klein en ieder heeft een eigen tafel en
machine om aan te werken, waardoor iedereen de mogelijkheid heeft te maken wat hij of
zij graag zou willen maken, op zijn of haar niveau. Alleen voor kinderen wordt er een
bepaald kledingstuk voorgesteld om aan te werken. De lessen zijn zowel in Engels als
Nederlands te volgen en het is niet noodzakelijk om voor thuis een naaimachine aan te
schaffen. Naaimachines, spelden, linialen, scharen, strijkijzer, potloden, papier etc. zijn
aanwezig en hoeven niet aangeschaft te worden. Stoffen en fournituren zijn niet inbegrepen
bij het lesgeld en moeten zelf aangeschaft worden, het liefst na de eerste les. Tijdens de
eerste les kan je starten met een van de patronen die ik zelf in mijn bezit heb of beginnen
met een zelf mee gebracht patroon. Je neemt tijdens de eerste les het patroon naar keuze
over op patroontekenpapier. De week er na wordt er meestal pas stof geknipt, dus kan je
tussen les 1 en les 2 op zoek naar de juiste stof. Het is ook mogelijk om zelf een patroon mee
te brengen en dit ontwerp te gaan maken tijdens mijn les.

Stoffenwinkels als Tessuti en Schroder in Den Haag, verkopen losse patronen die je kan
bekijken in de grote Burda catalogussen in de winkel, of online aanschaffen via
www.naaipatronen.nl Op deze site en ook in de catalogussen is van alles te vinden. Niet
alleen kleding maar ook tassen, knuffels, slofjes en interieurartikelen. Ook is het mogelijk
om bij de boekhandel een Burda tijdschrift kopen met patronen, maar er zijn ook
tijdschriften aanwezig tijdens de les die je mag gebruiken. Heb je nog geen ervaring met
naaien, en ga je een patroon aanschaffen, let dan op de moeilijkheidsgraad. Deze wordt
aangegeven met klosjes garen. 1 klosje is makkelijk, 4 is het moeilijkste. Kies als beginner
liever geen patroon met meer dan 2 klosjes qua moeilijkheidsgraad. Voor beginners, koop
een stof die lekker dik of stevig is, niet te dun, dan heb je meer plezier in het maken van je
eerste kledingstuk, want deze lukt dan beter! Maar het beste is om na de 1e les stof aan te
schaffen, zodat ik je advies kan geven wat wel of niet geschikt is voor jou kledingstuk of
accessoire. Je hebt de eerste les waarschijnlijk nog geen stof nodig en het materiaal en de
hoeveelheid is ook afhankelijk van wat je precies gaat maken. Het is ook mogelijk om prive
les te volgen of zelf een patroon te leren tekenen door middel van de Rundschau methode.
In addition to designing fashion, I enjoy sharing my knowledge with others. I currently
teach in making fashion at several locations, including De Mode Centrale in Leidschenveen.
Lessons are for hobby and suitable for very beginners, more or less experienced, children
from 10 years old and adults. Because the groups are rather small, everyone can work
individual on his or her own project, on his or her own level. Everyone has their own table
to work on and a machine to use. Except for children, a special beginner program will be
custom made for them. Lessons are both in English and Dutch and you do not need to have
your own sewing machine at home. Sewing machines, pins, rulers, scissors, iron, pencils
etc. are present and do not need to be purchased. Fabrics and haberdashery (like thread,
zippers and buttons) are not included. During the first lesson, you can start with the patterns
that I own or begin with a self-brought pattern. You choose a pattern and this you will trace
on paper, the following week you can cut the fabric, so in between lesson 1 and lesson 2,
you can start looking for the right fabric. Or make a sample first. You can also use a selfbrought pattern from the Burda books or magazines available at the fabric stores or
bookshops. Burda is packed with patterns for garments, bags, plush toys, baby shoes,
Interior articles, available at stores like Boerenbonthal and Schroder. In case you have no
sewing experience, and you decide to buy a pattern yourself, pay attention to the difficulty.
Yarn bobbins indicate this. 1 bobbin is easy, 4 is the hardest. Choose a pattern with never
more than 2 as a beginner. The only things I do not have are fabrics and haberdashery as
zippers, buttons and thread. I do have some thread, but if you want to use a matching colour
I can recommend you to buy it together with the fabric. For beginners, buy a fabric that is
thick or sturdy, not too thin, then you have more fun in creating your first garment, because
this works better! But the best is to buy your fabric after the first lesson, so I can give some
advice after you have chosen your pattern. It is also possible to follow private lessons or
learn how to draw a pattern on your own size with the Rundschau method (for experienced
sewers).
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