
Hoe kleed je een mannequin aan?
Stappenplan

1. Haal de armen met handen van de torso van de mannequin en leg ze op een schone ondergrond.
Draai de torso van de benen af en zet deze op de grond.
Haal de benenpartij van de kuitpin af en zet deze omgekeerd voor je, steunend op de uitstekende 
scharnierpin. (zo voorkom je beschadigingen aan de mannequin)

2. Plaats de broek om de benen en trek de schoenen nu ook aan. 
Draai de benenpartij om, houdt hierbij het been welke je niet los kunt draaien vast, en zet op de kuitpin.
Draai de kuitpin vast en strik de schoenen.

3. Trek de broek niet helemaal naar boven, anders kun je de torso er niet op draaien.
Plaats de torso op de benen, 45 graden gedraaid, zodat deze over pin valt.
Draai de torso recht op de benenpartij zodat beide goed op elkaar aansluiten



4. Trek over de torso (eventueel eerst het T-shirt) de trui/vest heen.
Hang de jas met de rist open op de schouders van de mannequin en trek de mouwen van de trui/vest 
door de jas heen zodat je een mouw krijgt.
Trek de arm van onder de trui, door de mouw heen naar buiten en schuif hem in de schouder. 
Doe dit niet boven bij de nek, dan beschadig je het gezicht. Doe dit met beide armen.

5. Draai de handen aan de armen, kijk goed naar de verbinding. 
Trek de kleding goed zodat dit soepel valt. 
Let op de details bij de mouwen, trek de trui/vest iets onder de jas vandaan om een laagje te laten 
zien, dit geeft meer dimensie. 
Laat de onderkant van het T-shirt iets zichtbaar worden onder de trui.

6. Sluit de rist van de jas gedeeltelijk om het wat spannender te maken. 
Style de mannequin af met accessoires.
Let goed op de compositie en kijkrichting, creëer een spannend beeld

Veel succes met het stylen van de mannequin!


