maak zelf een Mondmasker
op een eenvoudige manier
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Dit model van mondmasker is makkelijk te maken, zelfs zonder naaimachine.
Door verschillende modellen te maken en elementen uit de verschillende modellen en werkwijzen samen te voegen ontstond dit super snel gemaakte, mooi
aanpassende model. Omdat het gemaakt is uit rechthoekige lappen stof komt er
ook zo min mogelijk knipwerk en stofverlies aan te pas.
Ikzelf maakte mallen uit karton die ik rondom afteken en daarna uitsnij met de
“pizzaroller en een snijlat.” Op deze manier kan je nog sneller een hoop lapjes
snijden. Je kan ook zelf de gradatie van afwerking te kiezen al naargelang de tijd
die je hebt. Zo kan je, als je wil, in een wip een hele reeks maskertjes maken op
maat en de stofjes die jij wil!

Benodigdheden (per maat)
•
•
•

maat S: stuk stof van 30 x 16 cm - stuk elastiek van 34 cm
(afgewerkt 14 x 7 cm)
maat M: stuk stof van 34 x 18 cm - stuk elastiek van 38 cm
(afgewerkt 16 x 8 cm)
maat L: stuk stof van 38 x 20 cm - stuk elastiek van 42 cm
(afgewerkt 18 x 9 cm)

Een strijkijzer, kopspelden, naaimachine (of naald en draad indien
je geen naaimachine hebt)
Vooraleer je aan de slag gaat kan je de randen van de stof afwerken met een zigzag-steek, dit voor een mooier afgewerkt exemplaar. Geen tijd hiervoor of geen machine? Het kan natuurlijk ook
zonder.

Aan de slag!
FIG. 1
Leg de stof met de achterkant bovenaan. Vouw aan de smalle zijde een zoompje
en strijk plat. Je kan de zoom eventueel vaststikken voor een afgewerkt geheel,
maar dit is geen must als je een snelle versie wil.
FIG.2
• Leg de stof met de goede kant
bovenaan en vouw dubbel, de
korte zijden op elkaar. (1)
• Vouw nog een keer dubbel (2)
• Vouw nogmaals dubbel (3) en
strijk dit geheel goed plat.
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FIG. 3
Vouw weer helemaal open en leg plat neer met
de goede kant van de stof bovenaan. Vouw nu
lijn D omhoog naar lijn C zodat er tussenin een
nieuwe vouw ontstaat. Vouw lijn E naar beneden,
eveneens naar lijn C zodat ook hier een nieuwe
vouw ontstaat. Strijk deze kant weer plat.
Doe nu hetzelfde aan de andere zijde. Vouw lijn
F omhoog naar lijn B en vouw lijn G omlaag naar
lijn B. Strijk eveneens plat.
FIG. 4
Je gevouwen stuk stof ziet er nu zo uit. Speld de
gemaakte plooien eventueel vast om te vermijden dat ze gaan open staan bij het vaststikken.
FIG. 5
De goede kant van de stof ligt nog steeds bovenaan.
Knip het stuk elastiek in 2 gelijke delen en speld deze vast de zijkanten van de
onderzijde. (zoals op fig.5 weergegeven)
Zorg dat de elastieken mooi plat liggen (niet op gedraaid) want dit zal hinderen bij
het dragen.
FIG. 6
Vouw nu de goede kanten op elkaar met de vastgespelde elastieken ertussen. Zorg dat de losse
hoeken (A) netjes op elkaar liggen (speld eventueel
nog een keer vast)
•
•

Werk je met een naaimachiene? Stik van
onder naar boven dicht. Doe hetzelfde met de
andere zijde.
Geen naaimachiene? Met naald en draad
naai je de hoeken waar je de elastieken hebt
bevestigd stevig vast. Je kan eventueel ook
de volledige zijnaden dichtnaaien, maar dat is
geen must. Let dan wel op bij het plat strijken dat de naden naar binnen gevouwen zitten.

Keer nu het geheel om zodat de goede kant naar buiten komt en verwijder alle spelden. Trek alle hoeken en vouwen
netjes en strijk eventueel nog een keertje mooi plat.
Indien gewenst kan je nog een filter maken om in het masker te steken. Dit kan een stuk stofzuigerfilter, keukenpapier, droge poetsdoek,... zijn.
Wassen doe je best in een linnen zakje op 30° + stoomstrijken of 60°. Tussendoor stoomstrijken als reiniging is ook
altijd een goed idee!
Werkwijze niet helemaal duidelijk? Bekijk hier een filmpje: https://youtu.be/fA3UJxchxt8
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