Workshops PatternMaker
Deze 2-daagse workshop is geschikt voor bezitters van PatternMaker/ModeCreaties
de Luxe en PatternMaker Professional en bestaat uit:
WS 1 - Workshop Werken met Mode
WS 2 - Workshop Het gereedschap
Creaties /Patrooncollecties
In dag 1 van deze workshop leert u hoe u de
ModeCreaties/ Patrooncollecties (kant en
klare patronen) kunt gebruiken.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Werken met de muisknoppen
• Werken met PM commando’s
• X- en Y coordinaten
• Verplaatsen van objecten/punten
• Roteren objecten
• Meten van objecten en lijnen
• Macro toepassen
• Naadtoeslagen
• Schalen proportioneel
• Tekenen van Lijnen
• Werken met Macro’s
• Meten
• Houdingsverschillen
• Werken met lagen
• Stofberekening
• Overwijdte
• Printen
• Tevens wordt u de maat gemeten en
maken we op uw maten een paslijf.

In dag 2 van de workshop leert u verder
werken met de commando’s en
gereedschappen van PatternMaker.
We behandelen o.a. het volgende:
• Selecteren van objecten en punten
• Tekenen van lijnen, rechthoeken, cirkels
• Tekenen van polygoon (bochten)
• Overtrekken van patronen
• Verplaatsen van punten
• Roteren van objecten en punten
• Knippen van objecten
• Plakken van objecten
• Spiegelen
• Schalen X en Y
• Rond meten
• Werken met Snap functies
• Wijzigen van objecten
• Tekst gebruiken
• Groeperen/degroeperen
• Plooien tekenen
• Beleggen tekenen

 Voor data workshops zie: www.patternmade4you.nl onder Service/Workshops
 De kosten voor de 2-daagse workshop WS 1 en 2 bedragen € 150,= .
 Alle workshops zijn incl. koffie/thee/lunch en een lesboek. We starten om 10.00 uur tot
ongeveer 16.30 uur.
 Max. 4 personen per workshop. U werkt aan een eigen computer of u kunt een eigen
laptop meenemen voorzien van laatste versie!!
 Een aanbetaling van € 25,00 dient bij inschrijving binnen 14 dagen gedaan te worden.
Bent u verhinderd, dan is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk. Gaat de workshop
door gebrek aan belangstelling niet door, dan wordt uw inschrijfgeld teruggestort op uw
rekening of in overleg een andere datum gepland.
 De voorlopige inschrijving is 14 dagen geldig. Na ontvangst van uw aanbetaling wordt
uw inschrijving definitief en ontvangt u een bevestiging.
 Heeft u problemen met data, wilt u slechts 1 workshop volgen of zijn er andere specifieke
wensen neem dan contact op met de cursusleider. In overleg kan uw probleem mogelijk
opgelost worden.

Pattern Made 4 You | Bekenlaan 98 | 3448 XE Woerden | Tel. 0610455433 | info@patternmade4you.nl |
www.patternmade4you.nl | IBAN: NL29INGB0004521444| KvK 30218405 | OBnr. NL0842.76.514.B02

|

Inschrijfformulier Workshops
Ik wil mij graag inschrijven voor de volgende workshop:
Locatie

Workshop

Datum 1

Datum 2

Bedrag
€

Na ontvangst van de aanbetaling à € 25,= ontvang ik een bevestiging per email*.
Het restant betaal ik contant op de 1e cursusdag. Per Pin betalen is niet mogelijk!
Naam:……………………………………...
Adres:……………………………………….
Postcode/Woonplaats…………………..
Telefoon:……………………………….......
*E-Mail:…………………………………......

Handtekening voor accoord:

................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------•
•
•

Informeer eerst bij de cursusleider of er op de door u gewenste data nog plaats is.
Stuur uw inschrijving per post of email naar de cursusleider van uw keuze.
Maak de aanbetaling binnen 14 dagen over op het rekeningnummer van uw cursusleider
voor een definitieve inschrijving.

Mierlo:

Nuenen:

Maria Manders
Broekstraat 64
5731 RB Mierlo
Tel: 0492-665497
Email: info@mandersberkers.nl
Iban: NL29INGB0005818237
t.n.v. H. Manders-Berkers
Pijnacker:
Jolanda van Zwet
Waard 4
2642 LC Pijnacker
Tel: 06-12938846
E-mail: passionnel@gmail.com
Iban: NL76INGB0005360133
t.n.v. Passionnel

Hannie van Grinsven
Spegelt 74
5674 CD Nuenen
Tel: 040 - 284 35 42
Email: contact@presize-patterns.com
Iban: NL48INGB0004827525
t.n.v. PreSize Pattern Services
Petra van Boven
De Eelinkes 16
7101 PX Winterswijk
Tel: 0543-530862
Email: info@petravanboven.nl
Iban: NL36SNSB0937398101 t.n.v.
Petravanboven.nl

Woerden:

Zutphen:

Eugenie Naber
Bekenlaan 98
3448 XE Woerden
Tel: 06-10455433
Email: info@patternmade4you.nl
Iban: NL29INGB0004521444
t.n.v. Pattern Made 4 You

Janneke Stuut
Braamkamp 562
7206 JC Zutphen
Tel: 0575- 528958
Email: Acastelle@live.nl
Iban: NL07ABNA0539581364
t.n.v. Acastelle

Wageningen:
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