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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van 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.

Het beruchte coronavirus is helaas nog steeds orde van de dag, waarbij de mondmaskers steeds meer worden 
aangeraden op bepaalde plekken. Om er toch maar iets van te maken heeft ReStyle een mooie collectie samengesteld 
met diverse dessins geprint op stof. Dan is het een kwestie van een dessin kiezen, uitknippen en in elkaar zetten. 
Hieronder leggen we uit hoe je het mondkapje in elkaar zet.

Benodigdheden
ReStyle Mondkapjesstof, art. 069.9062
ReStyle Uni stof, art 069.9050
ReStyle Koord Elastisch 4mm, art. 019.100
ReStyle Neusbeugelband, art. 017.1233

Overige benodigdheden
Gütermann naaigaren
Veiligheidsspeld
Naaimachine

Werkbeschrijving
Je kan zowel voor de buiten als de binnenkant kiezen voor een voorgedrukt dessin van Restyle zoals je hier linksonder 
ziet. Of je kiest ervoor om alleen voor de buitenkant een voorgedrukt dessin te kiezen. Heb je het dessin uitgeknipt, zet dit 
gedeelte vast met behulp van knopspelden op de uni stof en je knipt de binnenkant uit voor het mondkapje zoals je hier 
rechtsonder ziet. Let op: De stof wel eerst wassen voordat je ermee aan het werk gaat!

Stap 1: Eenmaal de delen voor het mondkapje uitgeknipt, leg deze dan met de print op elkaar (zie foto). Speldt de randen 
met knopspelden aan elkaar om ze vervolgens vast te stikken.
Stap 2: Vouw de zijkanten van het binnenste deel ruim dubbel en speldt deze vast.
Stap 3: Stik de randen vast met de naaimachine.
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Stap 4: Leg de binnenkant op de buitenkant zoals op de foto is weergegeven en speldt ze aan elkaar vast om vervolgens 
zowel de bovenste rand als de onderste rand aan elkaar te stikken.
Stap 5: Vouw het geheel binnenste buiten en speldt ook nu zowel de boven- als onderrand vast. De rand van de 
bovenkant als een tunnel stikken, zodat er op die plek later de neusbeugelband ingeschoven kan worden.

Stap 6: Vouw de zijranden dubbel en speldt deze vast om vervolgens vast te stikken. Dit zijn de tunnels waardoor je het 
elastiek gaat rijgen.
Stap 7: Rijg een stukje elastiek door de tunnels met behulp van een kleine veiligheidsspeld. Met deze veiligheidsspeld 
speld je ook het andere uiteinde van het elastiek vast. Schuif de veiligheidsspeld in de tunnel.

Vouw de uiteindes van de neusbeugelband dubbel en schuif het in de tunnel aan de bovenkant van het mondkapje.
Schuif een filter tussen de buiten- en binnenkant en het mondkapje is klaar om gedragen te worden!

Let op: Wanneer je de mondkapjes wilt wassen, eerst de elastieke banden en neusbeugelband verwijderen!

 


