Opleiding Kilt maken…. Zoals het hoort
Docent

Cursusoverzicht

Annette Plantinga

Dit is de officiële opleiding tot kiltmaker SVQ Level 3, SCQF level 6.

Kiltmaker Assessor

De voertaal alsmede alle begrippen zijn Engels.

Telefoon

De eisen voor dit diploma staan op:
https://www.sqa.org.uk/sqa/files_ccc/StructureKiltMakingLevel3.pdf

06 1714 2860
Leslocatie(s)
Ouddeelstraat 3b
8936AZ
LEEUWARDEN
Of
Voorstraat 14
9171LV BLIJE

Note: Er wordt uitsluitend instructie gegeven voor de Hand Sewn Kilts. Niet de Machine
made kilts!
Het betreft een breed spectrum, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

Gezondheid en veiligheid op het werk (wordt ter plaatse beoordeeld)
Onderhoud van de werkplek voor het maken van met de handgenaaide kilt producten
(kilt en evt Flashes of plaids).
Het onderhouden van de kwaliteit van de producten in het kiltmaakproces
Voorbereiden, meten van de klant, markeren van de producten in het kiltmaakproces.
Persen van de kilt
Het selecteren, voorbereiden en uitsnijden van de trimmings voor de kilt
Etc.

U dient minimaal 6 kilts te maken, voor de skills mogen het meer zijn, De kilts zijn een
combinatie van de onderstaande eisen. Alle stappen dienen te worden beschreven in de
Evidence – Map (beschrijving, stofstalen en foto’s), die samen met de kilts in Schotland wordt
beoordeeld.
De kilt wordt tevens beoordeeld op verkoopbaarheid.

Mandatory

Mandatory

Type of kilt

1

Symmetric / Matching design

2

A-Symmetric / Non-Matching design
To the sett

Mandatory

3

Self color / Uni Color

Mandatory

Pleat style

1

Box - Military and Traditional

2

Knife Pleat

1

Sett (to the pattern)

Mandatory

2

Stripe

Mandatory

3

Band

1

Adult Male

2

Lady

3

Child

1

Full Kilt

2

Alteration

Mandatory

Mandatory

At least 1 of each

All of the above.

Pleat Style

Customer

Work Done

At least one

Cursusmateriaal
Wij verstrekken:
•
•
•

De instructie
Eventuele instructies op papier
Evidence map (verplicht)

Tevens het gebruik van (op onze locaties):
•
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Pers-strijk apparaat met strijkplank met afzuiging
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•

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):
Voering (Canvas en Horse Hair)
Riempjes (Straps)
Gespen (Buckles)
Garen voor de kilt (kleur, poly cotton 50)
Kiltspelden (deze zijn langer dan normaal met een glazen kop)
Rijgdraad
Rijgnaald
Korte stevige naalden (plm. 35 stuks)
Vingerhoed
Markeer wax
Markeer krijt
Meetlint
Stofschaar
Kartelschaar
Misschien een borduurschaartje voor het kleine werk

Gezien de hoeveelheid kilts die gemaakt moeten worden zit er niet echt een einddatum aan
de cursus. We gaan er echter van een maximum van 2 jaar uit.
Iedere kilt wordt in Schotland beoordeeld. Dit zal deels via Facetime gaan of ter plaatse in
Schotland. Hierover worden nog afspraken gemaakt omdat dit de eerste cursus is die
buiten Schotland op dit niveau gegeven wordt.
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Aanvullende informatie
Per cursus maximaal 3 personen i.v.m. de beschikbare ruimte.
Voor het opstarten van de opleiding is het handig dat we dit gezamenlijk doen. Daarna gaat ieder in eigen
tempo verder. Hierdoor hoeven de atelierdagen niet noodzakelijker wijze op elkaar afgestemd te worden.
Kosten voor deze cursus bedragen, per persoon:
•
•
•
•

Kosten Registratie in Schotland € 75,00
Kosten inschrijving Examen in Schotland € 75,00
Ateliertijd € 75,00 per dag. Je bepaalt zelf hoeveel dagen je nodig hebt. Het is aan te raden om een
aantal dagen achter elkaar te plannen voor de continuïteit.
Kosten ondersteuning via ZOOM €20,- per uur, afgerond op halve uren.

Prijzen excl. 21% BTW
Dit is inclusief de materialen en gebruik van de locatie en strijkijzers, naaimachines zoals hierboven genoemd.
Gemiste dagen worden niet vergoed. Afmelden minimaal 48 uur van tevoren. Gemiste dagen worden bij
afmelding binnen 48 uur volledig in rekening gebracht.
Beoordeling Health and Safety (verplicht) wordt op de door jouw gebruikte locatie gedaan. Kosten hiervoor
bedragen 1 dag €75,- plus 19ct/km reiskosten vergoeding.

Eigen aan te schaffen materialen:
•

•
•
•
•
•
•
•
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Tartan materiaal varieert tussen de € 40 en € 70 per strekkende meter bij de volgende wevers.
o Strathmore
o House of Edgar
o Lochcarron
o Marton Mills
o
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 (10 stuks): € 5,Meetlint (cm/inch) : € 6,-
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Application Form:

Name candidate: ______________________________________________

Adress: _______________________________________________________

Postcode: _____________________________________________________

Town:_________________________________________________________

Country:_______________________________________________________

Phone:_________________________________________________________

Email:__________________________________________________________

I certify that I have understood all the above. I agree with the terms and conditions as mentioned above.

Signature and date:

________________________________________________
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