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PRESENTATIE EN STYLING
Deel: 1-2

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

 

In dit deel staan zes praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

Praktijkopdrachten     

P1 Woonstijlonderzoek x x 1 uur  

P2 Een nieuw imago x x 1 uur  

P3 Uitslag foodtruck x x 3 uur  

P4 Maquette x x 6 uur  

P5 Nieuwe werkkleding x x 9 uur  

P6 Menu foodtruck x x 6 uur  
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Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Theorie     

Introductie op interieurdesign x x 30 min  

Huisstijl en imago x x 30 min  

Uitslagen   30 min  

Concept en ontwerpproces x x 30 min  

Sfeer en uitstraling x x 30 min  

Afwerken met verf of lak   30 min  

Decoratieve technieken   30 min  

Plotten en monteren   30 min  

Kleding stylen x x 30 min  

De keuken in x x 30 min  

Gerechten bereiden x x 30 min  

Opruimen en afwassen x x 30 min  

Schoonmaken x x 30 min  

Keukentips x x 30 min  

Extra     

     
 

 

Onderdeel 
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DECORATIEVE TECHNIEKEN 

 

Decoratieve technieken Bij het ontwerpen van een interieur worden er vaak decoratieve 

technieken gebruikt. Een decoratieve techniek is een techniek 

waarbij er met verf of een ander materiaal een afwerkingslaag op 

een meubel, muur of ander interieurelement wordt aangebracht. 

Deze afwerkingslaag geeft het oppervlak een andere uitstraling of 

structuur.  

 

Voorbeelden van deze technieken zijn:  

• wikkelen met een lap 

• kleurwassing 

• hout- en marmerimitatie 

• vergulden 

• sjabloneren 

• aanbrengen van folie  

    

Interview restauratieschilder 
 

  

Vraag 

 22  Bekijk het filmpje van de restauratieschilder. Nadat hij de 

verflaag eraf heeft gehaald maakt hij de beschildering schoon. 

Waarmee doet hij dat? 

 
 

 

 

Soorten verf Decoratieve technieken zoals hout- en marmerimitaties maar ook 

fresco-effecten of patineren moeten langere tijd bewerkbaar zijn. 

Dat komt omdat je genoeg tijd moet hebben om de structuren en 

patronen te maken. Voor schilderen van decoratieve technieken kun 

je olieverf gebruiken. Het nadeel van olieverf is dat het verkleurt en 

gelig wordt. Dit komt doordat de verf op olie- en terpentijnbasis is.  

 

 

 

 

 

 

 
Olieverf 
 

 

 
Glaceerverf werd gemaakt van terpentijn, 

lijnolie en olieverf 
 

 

Glaceerverf 

Een alternatief voor olieverf is glaceerverf. Traditioneel bestond 

deze verf uit lijnolie, olieverf en terpentijn. Glaceerverf op 

waterbasis is eigenlijk een medium. Een medium is een middel dat je 

toevoegt aan verf om het een andere eigenschap te geven. Door het 

glaceermedium blijft de verf langer nat en bewerkbaar. Je kunt aan 

het glaceermedium meteen pigmenten toevoegen. Je kunt het ook 

door een bestaande verf mengen, bijvoorbeeld door acrylverf. 

 

Dunne transparante glaceerverf kun je gebruiken om meerdere 

lagen op elkaar aan te brengen, om zo iets van diepte te creëren. 

  

https://link.dp-totaal.nl/savantis-schilderen-en-onderhoud-restauratieschilder/
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Vraag 

 
Patineren zorgt voor een 'oudere' waas  

 
 

26  Wat voor verf is de tweede laag die je aanbrengt? 

 
 

 

Wikkelen met een vod Wikkelen met een vod lijkt een beetje op een kleurwassing, maar je 

brengt geen lagen glazuur aan tussen de lagen verf. De uitstraling 

wordt ietwat poederig en vlekkerig.  

 

Stappenplan 

1. Bereid je materiaal voor met een grondverf. 

2. Schilder en tamponneer het materiaal met glaceerverf. 

3. Neem een lichtvochtige doek en draai die op tot een wikkel. 

4. rol de doek over de verf heen, in alle richtingen. Je laat een 

patroon achter, doordat de doek verf weg haalt van het 

materiaal.  

5. Als de doek helemaal volgezogen is met verf pak je een nieuwe 

doek. Zorg wel dat je dezelfde stof neemt, als de doek een 

andere textuur heeft wordt je patroon namelijk anders!   

 
Deze techniek doe je met een katoenen doekje 
 

  

Vraag 

 27  Kun je tijdens je project wisselen tussen een katoenen doek en 

een microvezeldoek? Beschrijf waarom wel of niet. 

 

 
 

 

 

Marmerimitatie Marmer is een natuursteen met zwarte en grijze aderen. Het is een 

kostbaar en erg sterk materiaal. Daarnaast is het ook een zeer zwaar 

materiaal. Bij een marmerimitatie wordt de marmerstructuur 

nagebootst, waardoor het lijkt alsof er marmer gebruikt is. Dit is 

uiteindelijk vaak minder kostbaar en makkelijker te installeren.  

 

Marmer wordt veel gebruikt in interieurs met een klassieke en 

chiquere uitstraling.  

 

Marmerimitatie 

1. Tape de randen van je oppervlak af en breng een grondlaag aan. 

Dit kan met een roller. 

2. Schilder daarna een laag wit (als je wit marmer wilt) met 

zijdeglans op waterbasis. Je kan ook een afwasbare latexverf 

gebruiken. Ook voor deze laag kan je een roller gebruiken.   

3. Maak een glaceerverf in een grijze tint. Hiermee maak je de 

aderen.  

 
Marmer 
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PLOTTEN EN MONTEREN 

 

Folie overbrengen Voor het stylen van jouw foodtruck kan je ook een design uitsnijden 

op de snijplotter. Weet je niet hoe dit moet? Vraag aan de docent of 

hij of zij je kan helpen. 

 

Als je eenmaal een tekst, logo of ander ontwerp hebt gesneden op 

een snijplotter moet je het ontwerp ook nog op de ondergrond zien 

te krijgen. De snijplotter snijdt alle lijnen uit, dit betekent dat er veel 

restvormen overblijven. Denk bijvoorbeeld aan de vorm om of in 

letters.  

 

Op de afbeelding zie je dat je met een 'normaal' lettertype vier 

soorten vormen kunt krijgen. Speciale stencil lettertypes hebben 

geen losse binnenvormen en zijn daardoor veel gemakkelijker te 

pellen. 

 

Pellen 

Om alleen de delen over te brengen op de door jouw gekozen 

ondergrond gebruik je applicatietape. Je verwijdert alle delen die je 

niet over wilt brengen. Dit noem je pellen. Voor het pellen kun je 

verschillende hulpmiddelen gebruiken zoals een weeder, pincet en 

afbreekmesje. Met deze hulpmiddelen kan je ook kleine onderdelen 

of lastige hoekjes makkelijk verwijderen.  

 

   

Weeder Pincet Afbreekmesje 
 

 
Vorm en restvorm: een stencil lettertype zoals 

het onderste heeft minder pelwerk 
 

 

 
Zet jouw ontwerp zonder problemen over met 

applicatietape 
 

 

Na het pellen plak je applicatietape over het ontwerp. Het ontwerp 

plakt op de tape, waardoor je de backing van het folie kan 

verwijderen en de applicatietape op de juiste manier op de 

ondergrond kan plaatsen. Je kunt natuurlijk ook alle vormen 

loshalen van de backing van de folie en het dan stuk voor stuk zelf 

op de ondergrond plakken, maar je zal zien dat je nooit precies de 

juiste verhoudingen houdt als in jouw oorspronkelijke ontwerp. 

 

Applicatietape 

Er zijn twee hoofdsoorten applicatietape. Namelijk een papieren en 

een folie variant. 

 

Daarnaast zijn deze tapes in verschillende kleefkracht sterktes te 

verkrijgen. 

 

RLA staat voor Release Liner Adhesive en houdt in dat de lijm zo is 

ingesteld dat hij zicht ook hecht op het siliconenpapier. Wat als 

voordeel heeft dat de applicatietape niet om zal krullen, maar mooi 

vlak blijft op de siliconen backing van de snijfolie. 
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KLEDING STYLEN 

 

Etalage figuren Er zijn verschillende soorten paspoppen waar je mee kan werken. 

Het grootste verschil zit in het materiaal waar een pop van gemaakt 

is. 

 

Etalagefiguren van textiel 

Er zijn poppen van textiel, dus van stof, waar je makkelijk met 

spelden in kan werken. Dat is vooral handig als je kleding wil 

draperen, innemen of afstellen op de pop. Ook gebruik je een 

stoffen pop wanneer je op de pop zelf kleding wil ontwerpen. Dit 

heet mouleren. Hierover leer je later meer. 

 

Etalagefiguren van kunststof 

Er zijn ook etalagefiguren van kunststof. Deze poppen zijn vaak 

voorgevormd. Ze hebben dus meer de verhoudingen van een echt 

mens. Zo heeft een vrouwelijke paspop borsten en heupen, en heeft 

een mannelijke paspop vaak een goed gevormde torso. 

 

De meeste kunststofpoppen zijn voor de vrouwenmodellen in 

kledingmaat 36-38 en voor de mannelijke maten medium. 

 

Kunststof poppen voor kinderen zijn er wel in allerlei maten te 

krijgen. Deze maten zijn variëren dan niet zo zeer in het postuur, de 

vorm van het lichaam, maar wel in lengte. Zo zijn er poppen van 

kleine kinderen (kleuters) tot tieners.  

 

Keuze voor een etalage figuur 

Naast de verschillende materialen waar een etalagefiguur van 

gemaakt kan zijn, is er ook een onderscheid in hele figuren, torso's, 

bustes en benen. 

 

Welke soort figuur je kiest ligt voornamelijk aan het doel waarvoor je 

de pop gebruikt en de beschikbare ruimte in de winkel of etalage. Op 

het moment dat er een tafel is waar een pop op geplaatst wordt, zal 

je eerder kiezen voor een buste, dan een volledige pop. 

 

Daarnaast ligt de keuze voor een etalagefiguur natuurlijk ook aan de 

sfeer die je uit wilt stralen met de presentatie. Er zijn steeds 

realistischere figuren verkrijgbaar, inclusief haar, make-up en 

nagellak. Er zijn ook juist winkels die kiezen voor abstracte poppen. 

Een compositie kan spannender gemaakt worden door een 

hangende, springende of juist liggende figuur. De ene figuur is beter 

te veranderen van houding dan de andere figuur. 

 

 

 
Etalagefiguur van textiel 

 

 
 Verschillende etalagefiguren 

 
 

 Vraag 

 33  Wanneer is een figuur van textiel vooral handig? 
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Ontwerpen op de pop 

 

 
Door de stof te markeren kun je verschillende 

delen als ze van de pop af zijn weer aan 

elkaar vast naaien 

 

 
Van de losse stukken stof kan je een patroon 

maken dat je kan hergebruiken 
 

Bij het mouleren mag je stukken stof weg knippen en ook stukken 

stof erbij spelden. Alle stukken die je op de pop wilt hebben maak je 

vast met spelden. Je kan in de pop spelden, maar je kan ook 

verschillende stukken stof aan elkaar spelden. 

 

Wanneer je helemaal klaar bent, speld je de onderdelen zo netjes 

mogelijk aan elkaar. Markeer met een krijtje of een rijgdraad welke 

stukken stof aan elkaar moeten komen. 

 

Haal de stukken stof van de pop af en knip de verschillende 

onderdelen even wat netter. Naai nu de delen aan elkaar et voilà! 

Jouw nieuwe kledingstuk is klaar. 

 

Je kan je voorstellen dat als je alleen lappen stof gebruik, en geen 

bestaande kledingstukken, je de lappen stof die je netjes 

gemarkeerd van de pop hebt gehaald, af kan werken en over kan 

trekken op papier. Je hebt dan een patroon gemaakt. Wil jij graag 

goed leren mouleren en patroon tekenen? Ga dan eens op zoek naar 

een goede cursus of bekijk filmpjes en ideeën op internet. Er is best 

veel te vinden! 

 

  

Vraag 

 37  Waarom is mouleren alsof je een mal maakt? 

 
 

  

Vraag 

 38  Waarom markeer de aan elkaar liggende onderdelen voor je de 

lappen stof van de pop haalt? 

 
 


