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Wat heb je nodig voor 1 mondmasker volgens het model Berrefonds?
- 2 lapjes stof met leuke print als buitenstofje en 2 lapjes (effen) stof voor binnenkant
* kinderen <10 jaar:
buitenstof : 2 lapjes van 16 cm x 15 cm (hxb)
binnenstof : 2 lapjes van 16 cm x 13 cm (hxb)
* vrouwen/tieners:
Buitenstof : 2 lapjes van 17,5 cm x 16 cm (hxb)
Binnenstof : 2 lapjes van 17,5 cm x 14 cm (hxb)
* mannen:
buitenstof : 2 lapjes van 18.5 cm x 18 cm (hxb)
binnenstof : 2 lapjes van 18.5 cm x 15 cm (hxb)
- elastiek, 60-55-51 cm, kookvast en zacht, 6.5 mm breed voor 1 MM : keuze tussen
Ofwel 2 x 20 cm aan beide oren
Ofwel 20 cm voor nek en 31 à 38 cm voor hoofd
(In plaats van elastiek kan je ook kiezen voor Keperlint, 10mm breed of biaisband, 4
x 2m voor volwassenen of 4 x 1.60m voor kinderen)

Hoe ga je tewerk?
Print het patroon en knip eventueel uit in karton. Neem alle tekens van het patroon
over op je karton en de draadrichting.

Knippen van de stof :
- Buiten- en binnenstof : Neem het stoffenpakket voor de buitenstof. Neem het
gewenst patroon (evt. in karton) en afhankelijk van de maat knip je strookjes
breed genoeg voor 2x het patroon. Vouw elk lapje dubbel, leg het patroon in
de stofrichting op je stof en knip het patroon uit (naadwaarde is inbegrepen!).
Knip op dezelfde manier de binnenstof. Zo krijg je een even aantal lapjes voor
de buitenkant en voor de binnenkant.

Naaien :
Neem nu de 2 lapjes van de buitenstof en 2 lapjes voor de binnenstof en strijk ze.

Leg de 2 lapjes van de buitenstof op elkaar, recht op recht. Lock of naai de
middenvoornaad op iets meer dan persvoetbreedte. Doe hetzelfde voor de
binnenstof.

Strijk de naden open.

Lock eventueel de onder- en bovenkant van de 2 lapjes en de zijkanten.

Binnen- en buitenstof aan elkaar vastnaaien :
Leg de buitenstof met de rechte kant op de rechte kant van de binnenstof. Speld de
boven- en onderkant aan elkaar vast en naai vast.

Keer de stofjes binnenste buiten om.
Eventueel naai je nog op de 2 lagen stof op 3 mm van de boven- en onderrand.

Werk nu verder af met elastiekjes (aan oren ofwel in je nek en op je hoofd) of
keperlint.
-

Elastiekjes aan de oren : plooi de buitenstof 2 keer om, speld en naai
doorheen de 2 stoffen op 1,2 cm breedte. Steek de elastiek met een sluitspeld
door het buisje. Leg de beide uiteinden van de elastiek op elkaar en naai vast
met zigzagsteek. Schuif de elastiek met de sluiting in het sleufje. Doe dit voor
beide kanten.

-

Elastiek op je hoofd en in je nek : plooi de buitenstof aan de rand om en speld
vast op de binnenstof, alsook de elastiek op de plaats aangegeven op het
patroon. Naai de rand vast samen met de elastiek, éénmaal op de gelockte
naad en éénmaal tegen de buitenrand.

-

Keperlint: neem het keperlint en knip in 4 gelijke stukken van 50 cm. Plooi de
buitenstof aan de rand om en speld 2 linten vast op de binnenstof in de
hoeken. Naai het lint vast terwijl je de rand van het mondmasker dichtnaait.
Doe dit voor beide kanten.

Mondmasker is klaar!
***

