MONDMASKER
Bedankt voor je aankoop bij
Studio Draadkracht!
Vanaf 1 juni is reizen in het openbaar
vervoer weer toegestaan mits je een
mondkapje draagt. Hoe leuk is het om
dat dan in stijl te doen?
Met dit patroon kan je een mondkapje maken dat ervoor zorgt dat jij niet
degene bent die het virus overbrengt
wanneer 1,5 meter afstand houden
niet mogelijk is.
Varieer eindeloos met verschillende
kleuren en prints en deel je creatie
met Studio Draadkracht via Facebook
of Instagram!

BENODIGDHEDEN
- Stof voor de binnenkant
- Stof voor de buitenkant
- 2x elastiek van 14 cm
- Naaigaren
- Naaimachine
- (Lockmachine)
- Keukenpapier of stofzuigfilter

WERKBESCHRIJVING
1. Print het patroon uit.
Zet hiervoor in het printvenster
vergroot/verklein op 100%.
Controleer of het controlevak op
het patroonblad daadwerkelijk
3 x 3 cm is.
2. Zet de merktekens A1+A2 en
B1+B2 tegen elkaar en plak deze
vast.
3. Knip het patroon voor de binnenen buitenkant uit.
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4. Speld het patroon vast op de stof
en knip het uit.
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5. Markeer met een knipje (max. 2
mm) in de rand van de stof de
lijntjes voor de plooien.
6. Leg de twee stoffen met de
mooie kant naar beneden op de
strijkplank.
7. Vouw 0,5 cm van beide stoffen
naar binnen en strijk de plooi
glad.
8. Stik met een rechte steek de
twee plooien vast.
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9. Leg de twee stoffen met de
goede kanten op elkaar. De
twee plooien bevinden zich aan
de onderkant.
10. Naai 0,5 cm vanaf de bovenkant
de twee stoffen op elkaar met
een rechte steek.
Heb je een lockmachine?
Lock dan de bovenkant van de
twee stoffen aan elkaar.
11. Vouw de stof uit met de goede
kant naar boven. Strijk eventueel
de zoom glad.
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12. Maak eerst de plooien voor de
binnenkant:
Vouw A naar B. Gebruik
eventueel de knipjes die je in de
stof hebt geknipt. Speld de plooi
vast.
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13. Vouw C naar D.
Speld de plooi vast.
14. Vouw E naar F.
Speld de plooi vast.
15. Strijk de drie plooien plat.
16. Plak eventueel een stukje
plakband over de plooien, zodat
ze op hun plek blijven zitten.
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17. Maak nu op dezelfde manier de
plooien voor de buitenkant van
het mondkapje.
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18. Vouw A naar B. Gebruik
eventueel de knipjes die je in de
stof hebt geknipt. Speld de plooi
vast.
19. Vouw C naar D.
Speld de plooi vast.
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20. Vouw E naar F.
Speld de plooi vast.
21. Strijk de drie plooien plat.
22. Plak eventueel een stukje
plakband over de plooien, zodat
ze op hun plek blijven zitten.
23. Je hebt nu in de buitenkant en de
binnenkant van het mondkapje 3
plooien gemaakt.
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24. Leg de stof met de buitenkant
naar boven.
25. Plaats het eerste elastiek net
onder de middennaad van de
stof die aan de binnenkant komt.
(De stof zonder print.)
26. Stik het elastiek met een kleine
steek vast.
27. Stik het andere uiteinde van het
elastiek aan de bovenkant van
de binnenstof vast zodat er een
lus ontstaat.
28. Doe hetzelfde met het tweede
elastiek aan de andere kant van
het mondkapje.
29. Leg de elastieken naar binnen en
vouw het mondkapje dubbel.
De verkeerde kant ligt nu boven.
30. Je ziet dat de buitenste stof
langer is dan de binnenste stof.
Plooi dit verschil naar binnen,
zodat de stoffen even lang zijn.
31. Strijk de plooi plat.

32. Naai met een rechte steek de
linker en de rechterkant van het
mondkapje vast.
Zorg ervoor dat alleen de
uiteinden van het elastiek worden
meegenomen.

rechte steek

33. Heb je een lockmachine?
Lock dan de linker en de rechterzijde af.
34. Naai eventueel rondom de drie
kanten met een zigzag steek om
rafelen tegen te gaan.
35. Keer het mondkapje om en vul
het eventueel met een filter van
een stofzuiger of keukenpapier.

..
HYGIENE
1. Was het mondkapje op 90 graden
of kook het minimaal 5 minuten in
een pannetje met water.
2. Raak de binnenkant van het
mondkapje niet aan bij het
opzetten.
3. Bewaar het mondkapje in een
plastic zakje wanneer je het niet
gebruikt.

rondom met een zigzag steek
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