Modevakschool

“Het Beijersche “
Stolwijk

Workshop paspoppen maken op eigen maten.
in drie lessen van elk 4 uur

wordt georganiseerd voor minimaal 4 tot maximaal 8 cursisten.
Plaats:
Aan de Beijerscheweg 58 in Stolwijk of in een daarvoor afgesproken leslocatie. Dit kan desgewenst ook een particuliere ruimte zijn.

Data en tijden:
In overleg met de ingeschreven deelnemers op vrijdag of zaterdag, van 9.00 tot 13.00 uur, of van
10.00 tot 14.00 afhankelijk van de af te leggen afstand.

Kosten:
€ 175,- voor de workshop en € 35,- aan materialen. De materialen zijn inclusief een standaard
voor de pop. Totaal € 210,- voor aanvang te voldoen of contant op de eerste ochtend.

Lesschema:
Les 1:	

Les 2:	

Les 3:	


Inleiding en instructie, poppen plakken, afnemen en maatcontrole. Als voorbeeld
worden van één pop -waar nodig- de maten gecorrigeerd. Volgens instructie thuis
afmaken.
poppen plakken, maatcontrole en waar nodig corrigeren, thuis poppen afplakken en
volgens instructies bewerken.
drie weken later: poppen afwerken en bekleden.

Procedure:
Deze paspoppen worden -volgens een vaste volgorde- om het lichaam heen gemouleerd met
vochtig gemaakt papieren plakband, (een hele rol per paspop!) Er moet gezorgd worden voor
een warme ruimte, omdat het bevochtigde papier op het lijf moet drogen, waardoor men na het
afnemen van de mal wat kan rillen.
Het T-shirt blijft in de pop achter en is dus verloren, de maillot blijft behouden.
De eerste ochtenden wordt een aantal poppen gemouleerd, waarna deze thuis 24 uur moeten drogen en aan de binnenkant verder moeten worden beplakt met de rest van de rol papier.
Wanneer de pop thuis klaar is en goed gedroogd, dan moet de onderkant worden afgetekend op
een stuk papier, de vorm als mal voor een bodem. Dit papier met mal moet maximaal 4 dagen
voor de derde les zijn opgestuurd naar de Beijerscheweg 58 2821 NH in Stolwijk. Dan wordt er
een bodem voor de desbetreffende pop gemaakt.
De derde ochtend wordt besteed aan afwerken en bekleden en kan de pop op standaard mee naar
huis.
Voorbereiding/ mee te nemen:
Een zo glad mogelijk oud T-shirt met colletje en mouwtjes, lengte tot ruim voorbij het breedste
deel van de heuphoogte, (hebt u geen T-shirt dat strak om het lijf zit, maak het dan strak door de
ondermouw- en zijnaden met een smalle lock af te stikken tot het wel glad zit).
Een kleerhanger, een stukje elastiek en 2 plastic bloempotjes, die iets kleiner moeten zijn dan de
ronding van uw schouder.
Een goed passende B-H, geen kettinkje om de hals.
Een tailleslip, een stringtanga om een gladde heuplijn te verkrijgen, daarover een maillot.
Zorg ervoor uitgerust te zijn en te hebben gegeten, want het is ongeveer een uur staan.
Annelies van den Broek 	

Beijerscheweg 58
2821 NH Stolwijk 	

movon@vandenbroek.name
www.movon.info

	


	


	


	


	


Indien de workshop op een ander locatie wordt gehouden zijn de kosten:
€ 190,- voor de workshop en € 35,- aan materialen. De materialen zijn inclusief een standaard
voor de pop. Totaal € 225,- voor aanvang te voldoen of contant op de eerste ochtend.
Bij een deelname van 4 of 5 personen wordt de workshop gehouden in een hele en een halve dag.
Bij een deelname van 6 tot 8 personen wordt de workshop gehouden in lessen van 4 uur.

