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Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:eenvoudig ca. 1/2 uur

Materiaal:

Werkwijze:

stofresten
elastiek
spelden

chenilledraad
naaimachine

mondkapjeEen eenvoudig

naaien

Knip eerst het sjabloon voor de mas-
kerhelften uit.

Breng dit sjabloon voor een masker in 
totaal vier keer over - twee keer naar 
rechts gericht en twee keer naar links 
gericht. Als je de binnenkant en de 
buitenkant uit verschillende gekleurde 
stoff en wilt maken - knip dan 2 delen 
in tegengestelde richting uit dezelfde 
stof.
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Leg de afzonderlijke stukken met de 
goede kanten op elkaar, speld ze aan 
elkaar en stik ze op het gebogen ge-
deelte.

Vouw de genaaide stukken open en leg 
ze opnieuw op elkaar met de goede 
kanten naar binnen gericht en speld ze 
af. 

Het elastiek moet nu op de hoeken wor-
den aangebracht. Knip twee stukken 
elk met een lengte van 15 cm af en duw 
ze tussen de twee maskerdelen zodat 
alleen de twee uiteinden aan de hoeken 
uitsteken. Zet ze vast met spelden. 

De naad hoeft slechts iets langer te zijn 
dan het chenilledraad en zorgt ervoor 
dat de chenilledraad niet steeds weg-
glijdt als je het masker later draagt.

Naai nu aan de rand aan elkaar. Zorg er 
bij de hoeken voor dat de naald van de 
naaimachine het elastiek minstens één 
keer direct doorboort, zodat het later 
goed blijft zitten.

Om het masker later om te kunnen 
draaien, laat je aan de onderzijde een 
ca. 2 cm lange opening open.

Het beste kun je een 12 cm lang stuk chenilledraad gebruiken als neusklem. Na-
dat de franjes ietwat met een schaar verwijderd zijn, leg je het stuk draad aan de 
bovenzijde van het masker achter de zojuist genaaide naad, speld het kort af en stik 
het weer heel dicht langs de rand.

Draai nu het mondkapje/masker bij de 
opening om en sluit de opening tot slot 
met de hand.
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