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Stoffenmondmasker : Wat heb je nodig?
- stof voor mondmasker, liefst 2 verschillende kleuren of stofjes om het verschil
tussen buiten- en binnenkant van je mondmasker bij het aan- en uitdoen makkelijker
te herkennen
Large : 18.5cm op 20 cm (binnen-) + 20.5cm op 20 cm (buitenkant)
Small : 17.20cm op 20 cm + 19 cm x 20 cm
Kinderen :12.7cm op 20 cm + 14 cm x 20 cm
- 2 m katoenen lint knippen in 4 x 50 cm (voor kinderen volstaat 1.6m of 4 x 40 cm)
Stoffenmondmasker : Hoe ga je tewerk?
Print het patroon en knip eventueel uit in karton. Neem alle tekens van het patroon
over op je karton.
Knippen van de stof : Het stoffenpakket bevat een lapje van 22 cm hoogte. Je knipt
in de breedte om de 20 cm een lapje uit, zo krijg je 8 lapjes.

Bij de 4 lapjes die de binnenkant wordt, knip je van de hoogte een paar cm af tot je 4
lapjes van 18.5x20 cm hebt. Eventueel kan je alle 8 lapjes locken. Daarna naai je de
zoom van 0.5 cm aan de onderkant van het binnen- en buitenstofje (waar de pijl op
het patroon naar onderen wijst) vast met een gewone stiksteek.

Plooi bij het stofje voor de buitenkant daarna nog een omslag in van 1.5 cm en speld
vast (hoeft niet te naaien).
Plooitjes : Neem bij buiten- en binnenstof de tekens van de 3 plooitjes over van het
patroon (of karton) op je stof met uitwasbare inkt. Zo krijg je 6 tekens aan elke kant
van je lapje. Doe dit voor de binnen- als buitenstofje.

Neem een warme strijkijzer bij de hand, en plooi de stof op de plaats van het
bovenste teken naar je toe tot aan het 2e teken. Strijk deze plooi en hou deze plooi
vast met een speldje. Doe dit 3 keer aan elke kant van het lapje. Op deze video zie je
hoe je de plooitjes best strijkt : https://youtu.be/x0bV9FX2y7U.
Inéén naaien van mondmasker : Je speldt op de binnenkant de linten vast op de
mooie kant van de stof, op 5 mm van de hoek (niet te dicht bij de hoek leggen,
anders wordt hij ook horizontaal vast gestikt). Als je elastiek gebruikt, goed afmeten.

Daarna leg je het buitenstofje -recht op recht- op het stofje met de linten. Je speldt de
zijkanten en onderkant vast en naai met een stiksteek. Keer om en werk de draadjes
weg. De mondmasker is klaar!
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