WERKBESCHRIJVING - Mondkapje met Flex folie			
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Mondkapjes zijn niet meer weg te denken. En om het dragen toch wat leuker te maken is het tof om het mondkapje een
persoonlijke touch te geven. Zo kun je er een leuke tekst, een afbeelding van je lievelingsdier of een toffe print op zetten.
Dit kan heel simpel door middel van Flex folie. Maak er een klein zakje bij om het mondkapje in op te bergen in je tas.
Benodigdheden
- ReStyle Uni stof, 069.9050, kleur 370 (mintgroen) 20 x 90 cm
- ReStyle Super Elastiek 6 mm, 060.31800, 50 cm nodig
- Mondmasker filter Vlieseline 025.AS103, kleur wit 009
- Poli-Flex Turbo 049.1000 (effen) of Glitter 049.1001
Overige materialen
- bakpapier
- strijkbout
- naaigaren
- schaar
- naaimachine
- patroon mondkapje patroon 1 van de burda
- watervaste pen/stift
- touw of lint 40 cm voor zakje
Patroon mondkapje
- Print het patroon van het mondkapje van de burda uit. Deze kun
je vinden op de website van CraftKitchen.
- Zoek op internet een leuke tekst of afbeelding en print deze uit. Je
kunt natuurlijk ook zelf iets op papier tekenen. Knip deze afbeelding uit en leg hem op de flex folie. Teken rondom met de
watervaste stift op de flex folie over en knip dit vervolgens uit.
- Knip het mondkapje uit de stof.
- Je kunt ervoor kiezen om de flex folie afbeelding nu op de stof te strijken. Houd er dan wel rekening mee dat je zo’n 1,5
tot 2 centimeter van de zijkanten blijft ivm de naadwaarde. Je kunt het ook pas op de stof strijken zodra het mondkapje
klaar is.
- Maak het mondkapje volgens het patroon.
- Strijk nu evt de flex folie afbeelding op het mondkapje.
Strijk het flex folie als volgt op de stof:
- Leg de flex folie afbeelding met de doffe kant op de stof.
- Zet de stijkbout op stand 2 of 3.
- Leg het bakpapier over de flex folie.
- Strijk 20 seconden lang met draaiende beweging over de flex folie.
- Verwijder de plastic bovenlaag van de flex folie.
Patroon zakje
- Knip een rechthoek van 30 cm x 20 cm uit de stof.
- Vouw de korte kanten 0,5 cm om en vervolgens nogmaals 0,5 cm dubbel, stik vlak langs de dubbelgevouwen rand dicht.
- Herhaal dit met één lange zijde.
- Vouw de andere lange zijde 0,5 cm dubbel en vervolgens 2 cm dubbel voor de tunnel, leg het touw in deze tunnel en stik
de tunnel vlak langs de dubbelgevouwen rand dicht.
- Vouw de stof dubbel waarbij de dubbelgevouwen gedeeltes aan de buitenkant zitten.
- Begin aan een zijkant onder de tunnel en stik deze zijkant, de onderkant en de andere zijkant (tot onder de tunnel) vlak
langs het dubbelgestikte gedeelte vast.
- Draai het zakje met de goede kant naar buiten
- Knoop de uiteinden van het touw aan elkaar vast en je zakje is klaar voor gebruik.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van AK at Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom v
an de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl
zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

