
    KLEURRIJK EN STIJLVOL 2023 
 
Wie zelf zijn/haar eigen kleding maakt, moet altijd afwachten hoe een kledingstuk 
uitpakt. Je ziet pas of de nieuwe kleren je flatteren als de stukken bijna klaar zijn.  
 
In de workshop Kleurrijk en Stijlvol leer je welke kleuren en kledingeigenschappen 
goed passen bij jou en je lichaam. Daardoor wordt het makkelijker om trefzeker 
kleuren, stoffen, modellen, halslijnen en lengtes te kiezen voor je projecten.  
 

Workshop van 3 dagdelen:  
Meld je aan voor de workshop Kleurrijk en Stijlvol, en leer in 3 bijeenkomsten 
welke kleuren en kleding jou flatteren.  

 

Sessie 1: Kleurrijk 1 
Wie haar kleuren kent, bouwt in een paar jaar tijd een garderobe op waarbinnen 
talloze succesvolle combinaties te maken zijn. Met een kleuradvies leg je de basis 
daarvoor.  
 
-Bij elke deelnemer wordt een kleuranalyse gedaan: welke kledingkleuren zijn in 
harmonie met jouw eigen huid-, haar- en oogkleur? De rest van de groep wordt 
actief betrokken, en krijgt gaandeweg meer inzicht in welk effect kleuren hebben -
op een persoon. 
-Iedere deelneemster krijgt een kleurenpalet met 36 kleuren voor kleding, een 
handig stukje gereedschap bij het kiezen van je kleuren, je stoffen, je kleding.  

 

Sessie 2: Kleurrijk 2 
- We gaan met jullie eigen kleurenpaletten aan de gang. Met je kleurenpalet van 36 
kleuren kun je de ca. 3.000 kleuren die geschikt zijn voor jou, leren onderscheiden.  
-We bespreken hoe je de diverse kleurgroepen toepast in je garderobe. Je kunt 
eigen stoffen meebrengen om die te vergelijken met jouw kleurenpalet.  
-De kleuren van een kleurtype zijn onderling goed te combineren. Je leert om 
prachtige kleurcombinaties te maken. Voor de hand liggende combinaties, en 
speciale kleurcombinaties.  
 

Avond 3: Stijlvol 
-Het lichaam vertelt wat het wil dragen. Leer je lichaam kennen vanuit een styling-
perspectief.  
Wat gaan we doen?  
-De eigenschappen van je lichaam verkennen, en hoe je daarop met kleding kunt 
aansluiten 
-Tips om je figuur het best tot zijn recht te laten komen 
-Accentueren en camoufleren: het oog een beetje voor de gek houden met slimme 
technieken.  
Met persoonlijke notities maak je je stylingwerkboek tot een handig naslagwerk.  

 

Data: 21 en 28 januari en 11 februari 2023 van 10.00 tot 13.00 uur. 
Prijs:  € 250,00 inclusief een kleurenpalet met 36 kleuren voor je kleding.  
Trainer: Riet de Vlieger, gecertificeerd image professional.  
Aanmelding per mail:  info@snijschool.nl  of telefonisch : 010-4257402 
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