Werkbeschrijving mondmasker.

1. Benodigdheden:
 Pdf met patronen (! Eerst downloaden en dan printen!) INCLUSIEF NAADWAARDE!
 Stof: Dicht geweven katoen of polyesterkatoen
 Witte of andere kleur katoen 45 x 16cm voor de lintjes of kant en klaar lint 4 x 45cm
 Stikzijde
 Naaimachine
 Spelden
 Schaar
 Meetlatje

2. Voorbereiding:
 Print de patroontjes. Let op dat je printer ingesteld is op “ware grootte”, zodat je de juiste
afmetingen print.






Meet de test lijn op de print na, deze moet 2cm zijn.
Patroontjes uitknippen.
Stof knippen, de patroontjes worden dubbel geknipt. Let op de draadrichting.
Knip de katoen in 4 gelijke stroken van 45 x 4cm

3. Werkwijze:
 Naaien op steeklengte 3, begin en einde hechten.

Naai de lintjes, plooi of strijk 1cm om. Plooi
dubbel en naai smal op de rand.
Aan het uiteinde plooi je 0,5cm naar binnen en
naai ook het uiteinde vast.
De afgewerkte breedte is 1cm.
(Je kan ook uiteraard kant en klaar katoenen
lint gebruiken)

Leg het buitenmasker met de goede kanten op
elkaar en naai de middennaad op 1cm. Doe
hetzelfde met het binnenmasker.
Klaar om te starten?
Let’s GO!

Knip de naadwaarde tot op 4mm weg. Leg de
naad naar één kant en naai de naad op de goede
kant door van zowel buiten- als binnenmasker.

Leg binnen- en buitenmasker met de goede
kanten op elkaar, de middennaden mooi op
elkaar.

Naai de boven- en onderkant vast op 1cm.

Keer het masker om en naai de naden op de rand
door.

Speld de lintjes volgens de tekens op het
binnenmasker, 0.5 cm over de rand. Plooi of
strijk de rand van het buitenmasker 1cm om.

Plooi de buitenrand nogmaals 1cm om.
Deze komt dan 0.5 cm over de rand van het
binnenmasker te liggen. Naai vast zodat er
GEEN OPENING meer is tussen binnen en
buitenmasker.

Plooi de lintjes naar buiten en naai langs de
goede kant stevig vast.

Klaar!
Hartelijk bedankt voor je hulp.
Jij zal mee het verschil maken!

Dit patroon is tot stand gekomen in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)
Berrefonds vzw – 0470 73 66 70

