PATROON MONDMASKER
Gebruik dit mondmasker niet om in de buurt van een besmette
persoon te komen of een besmette persoon te verzorgen.
Gebruik het vooral om te voorkomen dat je zelf anderen besmet!
Steriliseer het mondmasker minstens één keer per dag door
het te wassen op 90°.

S tofa dv ie s
Voor een huisgemaakt mondmasker kun je best het katoen van
een keukenhanddoek gebruiken, deze zal het virus het best
filteren. Je kunt ook een katoenen T-shirt of antibacteriële kussensloop gebruiken. Als extra filtermateriaal kun je er een stukje
stofzuigerzak of een papieren zakdoek in steken.

Pat roon delen
A
B

buitenpand: 1x knippen
binnenpand: 1x knippen

Beno di g d heden
• Stof (bv. van een keukenhanddoek), liefst in 2 verschillende
kleuren zodat je de buiten- en de binnenkant kunt herkennen.
• 200 cm lint
• Naaigaren
• Stofschaar
• Naaimachine
• Filtermateriaal van 17 x 13 cm (bv. papieren zakdoek of stukje
van een stofzuigerzak)

Vo or berei di n g
Print de patroondelen A en B af op ware grootte. Zet je printerinstellingen op 100% en meet na het printen of het controlevierkant eﬀectief 5 x 5 cm bedraagt.
Knip de patroondelen uit, speld ze op de stof en knip ze uit de
stof. Geef aan elk merkteken dat op het patroon staat een knipje
in de stof. Dit is een aanduiding zodat je straks weet waar je
moet vouwen.
Knip het lint van 200 cm in vier gelijke stukken.

Werk besch r ij v i n g

5 Speld van elk lint een uiteinde vast in een hoek van A. Leg het
1 Stik de onderkant van het buitenpand (A) 0,5 cm om, alsook de

uiteinde van het lint tegen de rand van de stof, de rest van het
lint ligt naar binnen.

onderkant van het binnenpand (B).

6 Vouw nu A en B met de goede kanten op elkaar. De linten lig2 Stik de bovenkanten van A en B met de goede kanten op

gen nu tussen de twee stoflagen. Stik de zijkanten van het mondmasker dicht. Vouw het mondmasker daarna binnenstebuiten.

elkaar op 0,5 cm. Dit is de bovenkant van het masker die je op de
neus vouwt.

3 Vouw de onderkant van A nogmaals 2 cm om. Stik niet dicht,

maar geef een paar steekjes aan de zijkanten zodat het omgevouwen blijft. En strijk de vouw er eventueel in. Deze vouw dient om
de filter op zijn plaats te laten zitten.

7 Stop het filtermateriaal in het mondmasker via de opening

onderaan. De omslag in A zorgt ervoor dat het filtermateriaal er
niet uit kan vallen.

8 Leg de bovenkant van het mondmasker op je neus en knoop

de bovenste lintjes vast achter je hoofd (de lintjes passeren
boven je oren). Knoop de onderste lintjes vast achter je nek. Zorg
ervoor dat het masker boven- en onderaan goed aansluit aan je
gelaat.
Klaar!

4 Speld de knipjes aan de zijkanten van A en B op elkaar, zoals

aangegeven op het patroon. Kijk goed in welke richting de pijltjes
staan. Stik de plooitjes vast in de naad (op 0,3 cm van de rand).
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