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Workshops
WS1 - Workshop werken met ModeCreaties + Macro’s:
In deze workshop leert u hoe u de ModeCreaties/ Macro’s (kant en klare patronen) kunt gebruiken.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Werken met gereedschappen (1)
o Werken met de muisknoppen
o Werken met commando’s
o X- en Y-coördinaten
o Verplaatsen objecten/punten
o Roteren objecten
o Meten van objecten en lijnen
o Macro toepassen
o Naadtoeslagen
o Schalen proportioneel
o Tekenen van lijnen
o Werken met snap functies
 Werken met Macro’s
o Meten is weten
o Houdingsverschillen
o Correctie houdingsverschil
o Werken met lagen
o Stofberekening
o Overwijdte
o Printen
 Uw maten worden nauwkeurig opgemeten

WS2 - Workshop werken met PatternMaker/Mode Creaties de Luxe
In deze workshop leert u werken met de commando’s van PatternMaker/Mode Creaties de Luxe.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Werken met gereedschappen (2)
o Werken met Objecten en punten
o Tekenen van lijnen, rechthoeken en cirkels
o Tekenen van polygonen (bochten)
o Overtrekken van patronen
o Roteren van objecten en punten
o Knippen en snelknippen van objecten
o Plakken van objecten
o Spiegelen
o Schalen X en Y
o Rond meten
o Werken met snap functies
o Wijzigen van objecten
o Tekst gebruiken
o Symbolen invoegen
o Groeperen/degroeperen
o Plooien tekenen
o Beleggen tekenen
 Het pasmodel dat u in de tussenliggende tijd heeft gemaakt wordt beoordeeld op pasvorm
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Data Workshops seizoen 1e helft 2018
WS1
WS2
WS1
WS2

Vrijdag
Vrijdag
WS1+WS2
Vrijdag
Vrijdag
WS1+WS2

23 maart 2018
6 april 2018
25 mei 2018
8 juni 2018

Werken met macro's
Werken met gereedschap
Combinatie
Werken met macro's
Werken met gereedschap
Combinatie

€ 75,00
€ 75,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 150,00

Alle workshops zijn incl. koffie/thee/lunch en een lesboek.
De workshop start om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Er kunnen per workshop maximaal 5 personen deelnemen, waarbij ieder apart aan een PC kan
werken.
Een aanbetaling van € 25,00 dient bij inschrijving 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 +/- 2 weken voor aanvang van de cursus een bevestiging met
routebeschrijving.

Het inschrijfformulier kunt u opsturen naar:
PreSize Pattern Services
Spegelt 74
5674 CD Nuenen
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Inschrijfformulier
Ik wil mij graag inschrijven voor de volgende Workshop:
Code

Datum

Soort

Totaal
Aanbetaling
Restant

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€

 De aanbetaling zal ik binnen 14 dagen overmaken op:
IBAN: NL48 INGB 0004 8275 25
BIC: INGBNL2A
t.n.v. PreSize Pattern Services te Nuenen
Na ontvangst van de betaling ontvang ik een bevestiging.
Het restant betaal ik contant op de 1e cursusdag. Pin of cheques is niet mogelijk!

Naam:……………………………………….
Adres:……………………………………….
Postcode/Woonplaats……………………..
Telefoon:……………………………….......
E-Mail:………………………………….......
Handtekening:

................................................................

