
Workshop Kilt maken…. Zoals het hoort 

Docent 

Annette Plantinga 

Kiltmaker 

Telefoon 

06 1714 2860 

E-mail 

nettje@live.nl 

Leslocatie(s) 

 

Cursusoverzicht 

U leert op traditionele wijze een kilt te maken volgens de regels die gesteld zijn op 

het niveau 3 van het SVQ (Scottish Vocational Qualification).  

Het betreft een kilt in een Knife-Pleat, met upper en under apron, belt loops, fringe 

etc.  

Deze kilt wordt voor bijna 100% met de hand gemaakt. 

De voertaal is Nederlands, maar de begrippen zijn in het Engels.  

Cursusmateriaal 

Wij verstrekken:  

• De instructie 

• Eventuele instructies op papier 

• Voering (Canvas en Horse Hair),  

• Riempjes (Straps) 

• Gespen (Buckles) 

• Naaidraad voor de kilt (kleur) 

Tevens het gebruik van:  

• Pers-strijk apparaat met strijkplank met afzuiging 

• Industrie naaimachine voor het opzetten van de taille band (het enige wat 

met de machine wordt opgezet) 

U dient zelf aan te schaffen (dit kan eventueel via ons): 

 

o Tartan stof (100% wol)  

o Kiltspelden (deze zijn langer dan normaal met een glazen kop) 

o Rijgdraad 

o Rijgnaald 

o Vingerhoed 

o Markeer wax 

o Markeer krijt 

o Meetlint 

o Stofschaar 
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o Kartelschaar 

o Misschien een borduurschaartje voor het kleine werk 

 

Voor het maken van de kilt kunt u uw eigen tartanstof (uitsluitend wol!!) meenemen 

of via ons een officiële ruit aanschaffen. De lengte en uitvoering in overleg. 

 

Een week of twee voordat de cursus begint hebben we een dag waarop we met jullie 

de stoffen gaan bespreken, eigen stoffen beoordelen op haalbaarheid (is het 

geschikt om een kilt van te maken binnen deze workshop) en stoffen te bestellen. 

Hou rekening er mee dat goederen besteld in Schotland wel eens vastgehouden 

kunnen worden bij de douane met als gevolg dat de bezorgdatum anders is dan 

gehoopt.  

 

We proberen dan de groep zo samen te stellen dat je niet eerder begint dan wanneer 

de stof binnen is.  

 

Deze dag kan ook gebruikt worden om de persoon in te meten voor wie je de kilt wilt 

gaan maken. Het is dan ook handig om die persoon mee te nemen.  

 

De maximale groep grootte per keer is 3 tot 4 personen. Dit heeft te maken met de 

beschikbare tijd voor aandacht en beschikbare ruimte.  

 

COVID maatregelen: 

De cursus contact dagen zijn afhankelijk van de op dat moment geldende corona 

regels. 

Bij koorts, griepverschijnselen, laat u testen of blijf thuis. Er is voldoende 

mogelijkheid om lessen in te halen.  

We werken in een grote, goed geventileerde ruimte. Hou een beetje rekening met 

elkaar als we toch dicht bij elkaar staan. Respecteer elkaars keuze. 
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Cursusplanning 

Week Vak Oefenopgaven 

Dag 1 Meten en markeren U leert hier zelf iemand in te 

meten en de correcte maten voor 

de kilt te nemen. Het zou de 

voorkeur verdienen om degene 

voor wie de kilt wordt, mee te 

nemen.  

De berekening van de plooien 

wordt uitgelegd en hoe de upper- 

en under apron worden 

gemarkeerd  

Dag 2 Knippen en plooien, tussentijds persen U leert de plooien te naaien en 

overtollige stof weg te knippen. 

Het liften van de plooien wordt 

besproken en de eerste keer persen 

van de bovenste plooien wordt 

uitgelegd.  

Dag 3 Voering en zijkanten U leert het blind vast zetten van de 

voering (horse hair) en de overige 

verstevigingsstukken. En de fringe 

op de front apron.  

Dag 4 Afwerken en persen U leert hoe de tailleband er 

opgezet dient te worden en hoe de 

binnenste voering (canvas) wordt 

bevestigd. De opening (vent) voor 

de strap(riem) te maken. Tevens 

worden de chapes gemaakt 

(gespen) en de straps (riemen) 

vast gemaakt aan de kilt. En de 

kilt krijgt zijn laatste persing.  

Dag 5 Eind presentatie en passen van de kilt op het model.  

Uitreiken deelname certificaat aan deze Workshop. 

Huiswerkbeleid 

Van u wordt verwacht dat u tijdens de cursus zoveel mogelijk aantekeningen maakt. Zodat u thuis de voorzetten 

op de cursusdagen kunt afmaken. Zorg dat wanneer de tweede cursusdag zich aandient, de kilt zover klaar is dat u 

die dag ook daadwerkelijk met de volgende stap verder kunt. Als de voorgaande stappen niet klaar zijn, dan kunt 
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u ook niet verder. Neem de tijd voor het maken van de kilt. Zorg voor goed licht op de werkplek en ruimte. Neem 

ook tijdig rust om de ogen en handen de broodnodige rust te gunnen.  

Studielast 

Reken dat je voor het volledig maken van de kilt ongeveer 20 uren bezig bent. Gemiddeld 2 uren per dag, drie 

dagen in de week zou voldoende moeten zijn om je kilt voor het volgende blok klaar te hebben.  

Tussentijdse hulp 

Via ZOOM of andere mogelijkheid kunnen we meekijken met de vorderingen als je vast dreigt te lopen. 

Aanvullende informatie 

Kosten voor deze workshop bedragen, per persoon: € 150,- per workshopdag, incl. BTW en koffie/thee. Voor de 

vier contactdagen is dit €600,-. De eerste dag (keuze stof en meten van degene voor wie de kilt is) en de laatste 

dag, presentatie kilt plus uitreiken certificaat van deelname, worden niet in rekening gebracht.  

Dit is inclusief de materialen (canvas, gespen, riempjes) en gebruik van de locatie en strijkijzers, naaimachines 

zoals hierboven genoemd.  

De cursus dient volledig vooraf betaald te worden. Gemiste dagen worden niet vergoed, maar kunnen in overleg 

wel ingehaald worden.  

Per workshop maximaal 3 personen i.v.m. de beschikbare ruimte en de te verdelen aandacht. Er lopen wel 

meerdere groepen synchroon met jullie groep. 

Eigen aan te schaffen materialen: 

• Tartan materiaal varieert tussen de € 40 en € 70 per strekkende meter bij de volgende wevers. Hierop 

krijgen jullie 15% korting: 

o Strathmore 

o House of Edgar 

o Lochcarron 

o Marton Mills 

• Kiltspelden extra lang met glazen kop : €8,- per card (50 stuks) 

• Markeer wax: € 1,- per cake 

• Markeer krijt: € 1,- per cake 

• Rijgdraad: €2,- per rol 

• Rijgnaald: € 1,- per stuk 

• Assortiment naalden: € 5,- (bij gebruik eigen naalden: Stevig en kort, bijv. Quiltnaalden) 

• Meetlint (cm/inch) : € 6,- 


