
 

Data onder voorbehoud; de cursus start bij voldoende aanmeldingen. 

 

Meesteropleiding Coupeur | Jan Maijenstraat 11-15 | 1056 SE Amsterdam 

T 020  820 1153 | info@meesteropleidingcoupeur.nl | www.meesteropleidingcoupeur.nl 

 

MASTERCLASS ROBE MANTEAU 

 

Door Monique Steegmans 

Van Berghaus constructed confectie tot de 

couture van Frans Molenaar heeft Monique een 

schat aan ervaring in patronage, sample making, 

monstercollecties opbouwen en high fashion. 

Haar specialisatie heeft zich in de loop van vele 

jaren uitgekristalliseerd in mantels.  

 

Ben je op zoek naar het maken van een perfecte 

tot in de details verfijnd gemaakt robe manteau?  

De Meesteropleiding Coupeur heeft speciaal 

voor de ervaren maker met behoefte naar meer 

uitdaging deze module ontwikkeld. 

 
 

Programma en technieken 

Deze masterclass legt de focus op alle 

technische aspecten van dit specifieke 

kledingstuk; Het maken van de perfecte blinde 

sluiting, afwerking met biesbeleg, perfect 

doorstikken, de lat, schouder- en 

mouwtechnieken, de ceintuur en alle aspecten 

van een goede voering. Meerdere malen wordt 

de vorm met pas en pomp aangescherpt.  

Een training gebaseerd op maatnemen, 

machinetechnieken, vervaardigen van alle 

onderdelen en aandacht voor werkvolgorde. 

 

Werkzaamheden thuis 

De huiswerkbelasting voor deze intensieve 

masterclass is minimaal anderhalf keer de lestijd. 

Houd daar svp rekening mee. 

 

 

 

 

Niveau 

Deze masterclass is bedoeld voor vakmensen. 

Het is noodzakelijk ervaring in naaitechnieken en 

patroontekenen te hebben. 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. 

 

Data: 6 zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur. 

Data 2020: Zaterdag 7 maart, 14 maart,  

28 maart, 4 april, 18 april en 25 april 2020.  

 

Prijs 

6-daagse masterclass voor € 795,-  excl. 21% 

btw, exclusief materialen, inclusief koffie/thee. 

 

Benodigde materialen 

Een volledige gereedschaps- en materialenlijst is 

beschikbaar bij de inschrijving. 

 

Deelnamecertificaat 

Een deelnamecertificaat wordt uitgereikt als de 

cursist minimaal 80% van de lessen aanwezig is 

geweest. 

 

Aanmelden 
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Meld je aan via het aanmeldformulier of neem 

contact met ons op via telefoonnummer 

020 820 1153 of mail naar 

info@meesteropleidingcoupeur.nl 


