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orientiatie op de stof:
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Per geleverd productiezakje kun je maar liefts 40 maskers maken
Print dit bestand met de instelling 100%, op A3
4x 17 cm. elastiek op hoeken naaien
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1. MATERIAAL KNIPPEN
In het patroon is de naadwaarde-inbe
grepen. Je hoeft die dus niet meer zelf
toe te voegen.
Knip
• vier linten van 18 cm lang
• de stof voor de binnenkant
• de stof voor de buitenkant
•
Is je stof stof eerder slap dan stijf, maak
de omslag bij de stof aan de buitenkant
dan iets langer.

4. PLOOIEN MAKEN
Pers de zomen aan de korte zijden naar
binnen:
• pers de vouw van de omslag naar
binnen
• leg het werkstuk met de goeie kant
naarboven: zoom en omslag zijn
naar de tafel toe gekeerd
• vouw de zwarte lijn op de rode lijn
volgens de richting van de pijlen.
• herhaal voor ieder paar zwartrood
• pers de vouwen (eventueel één per
één)

7. OMSLAG STIKKEN
Vouw het masker dicht langs de midden naad (alsof het een boterham is) zodat
de verkeerde kant langs buiten ligt. Je
kan dit gemakkelijk checken aan de
zoom op de korte kant en de omslag:
• Die zomen moeten zichtbaar zijn.
• De linten horen netjes aan de binnenkant te zitten (beetje als het
- “be
leg” van de boterham)
Stik de zijnaden, eventueel met een
overlock-steek. Leg deze naden meteen
vast door aan begin en einde een kort
stukje vooruit-achteruitvooruit te naaien
zodat de draad zichzelf vast trekt.
Let op dat je de linten niet tussen de zijnaden naait!

2. MIDDENNAAD STIKKEN
Leg beide stukken met de goede kant
op elkaar en stik de middennaad vast.

5. PLOOIEN VASTZETTEN
Stik de plooien eventueel vast in de
naadtoeslag als je dit makkelijker vindt
om later de zijnaden dicht te stikken.

8. KEREN EN AFWERKEN
Draai het masker binnenstebuiten langs
de open kant (waar de zoom en om
slag zitten).
Stik de naad voor de neusclip
3. OMSLAG STIKKEN
Gebruik een rechte steek van 3 mm,
een standaard naald en synthetische
draad zijn daarbij ok.

6. LINTEN BEVESTIGEN
Zet aan iedere hoek een lint vast met
een speld (zie tekening: de linten wijzen
naar de binnenkant van het patroon)

Stik de zomen aan de korte zijde om.
Stik de omslag vast, stik hierbij in de
naadtoeslag.

Pers de zomen aan de korte zijden naar
binnen.

