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MASTERCLASS BORDUREN OP HAUTE COUTURE NIVEAU  

www.atelierleonleon.nl 

 

 

 

Borduurwerk is in de wereld van de haute couture de ultieme luxe. De exclusiviteit komt tegenwoordig niet 

alleen door het prijskaartje maar ook door de zeldzaamheid van het echte vakmanschap dat nodig is om dit 

soort kostbare design te realiseren. Tijdens de cursus maak je kennis met de technieken waarmee je stoffen 

kan verrijken met schitterende borduursels die je overal kan toepassen. Je wordt niet alleen begeleid in de 

techniek, maar ook in je ontwerpvisie voor creaties die indruk zullen maken. 

  

Inhoud 

Wat maakt je meester? 

 

• Opspannen borduurraam met organza. 

• Design, grafisch design en transfer. 

• Basistechniek borduren met tambourhaak 

(Luneville). 

• Sourcing materialen (computer meenemen). 

• Realisatie en toepassing. 

Niveau 

Voor vakmensen die de kwaliteit van hun werk nog 

verder willen verbeteren. Enige kennis van 

naaitechnieken en affiniteit met borduurtechniek is 

vereist. 

 

 

 

 

 

http://www.atelierleonleon.nl/
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Data 

4 zaterdagen van 10.00 tot 16.30 uur inclusief 30 

minuten lunchpauze. 

Data 2017-2018: zaterdag 17 maart, 14 april,      

19 mei en 2 juni 2018. 

 

Werkzaamheden thuis 

Minimaal een dag per week. 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 8 en maximaal 12. 

 

Prijs 

4-daagse masterclass € 595 exclusief 21% btw, 

exclusief materialen, inclusief koffie/thee. 

 

 

 

 

 

 

Benodigde materialen en gereedschappen 

Groot borduurraam, Luneville borduurnaald, 

katoenen band, spelden, zijde tule met fijne maas,  

wateroplosbare folie. Een volledige gereedschaps- 

en materialenlijst is beschikbaar bij de inschrijving. 

 

Deelnamecertificaat 

Een deelnamecertificaat wordt uitgereikt als de 

cursist minimaal 80% van de tijd aanwezig is 

geweest. 

 

Aanmelden 

Meld je aan via het aanmeldformulier of neem 

contact met ons op via telefoonnummer 020 820 

1153 of mail naar 

info@meesteropleidingcoupeur.nl.  

 

 

Data onder voorbehoud; de Masterclass start bij voldoende 

inschrijvingen. 
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