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4) MAAK HETMASKER
4.1. Stap 1 – Het maken van de plooien
· De stof heeft inkepingen aan de zijkanten. Dit zijn de markeringen vooroien.
de plo
· Verplaats de eerste inkeping naar de tweede. Blokkeer dan de vouw met een
speld. Doe dit zowel aandelinker- als aan de rechterkant.
· Maak de drie plooien op deze manier.

4.2. Stap 2 – Het vasthouden van de plooien door middel
van stiksels

1)

BASISKIT :

Het bevat voor elk masker, de verschillende
materialen die u zelf moet knippen. Als je een
elastiek hebt, moet u 2 elastiekjes van 20 cm
per masker knippen. Als je een koord
hebt, moet u 4 koorden van 35 cm per
masker knippen. (Snij in schuine
kanten/diagonaal).Voor elk masker hebt
u dan :
· 1 stof van ongeveer 20 cm X 20 cm, waarbij
u zelf de inkepingen moet maken aan de hand
van het stofvoorbereidingsdocument.
· 2 elastische banden van ongeveer 20 cm*
lang of 4 koorden van +/- 35 cm lang
een werkblad met een link naar een videotutorial
· een gebruikershandleiding.
· een patroon.

2)
·
·
·
·

WERKSTATION

· Creëer een aangename en ergonomische
werkplek in je huis, zodat je comfortabel te werk
kan gaan.

3) VERPLICHTE
HYGIËNEMAATREGELEN
Als voorzorgsmaatregel voor jezelf en voor
de kwaliteit van het productieproces van
het masker vragen wij om alert te zijn op de
hygiënemaatregelen die moeten worden
getroffenvoordatjemethetwerk begint.
Desinfecteer je handen goed:
· Ofwel met een hydroalcoholische gel.
· Of was je handen met zeep en warm water
gedurende een minuut en veeg ze af met papier,
of idealiter een schone handdoek.
Draag een masker:
· Draag een masker indien je er een hebt. Als
je er geen hebt, kan je er 5 bewaren van de
maskers die je gaat maken voor persoonlijk
gebruik.

1 naaimachine
Een schaar
1 spoel polyesterdraad
Spelden

* Wat betreft de precieze maat van het elastiek, raden we aan om een 1e masker te maken voor persoonlijk gebruik,
en dit te gebruiken om delengte van het elastiekvoor dit masker en de andere maskersenigszins aan te passen.

·
·
·

4.3.
·
·

Om de plooien te behouden, naai je machinaal aan elke kant een naad.
Knip de uitstekende draden af.
Verwijder de naalden als het stiksel klaar is.

Stap 3 – Het strijken van de plooien
Markeer de plooien met een strijkijzer.
Gebruik wat stoom.

4.4. Stap 4 – Maak dedubbelgevuldezomen opderug/
boven- en onderrand van het masker
· Zet het masker achterstevoren op.
· Maak een dubbele vulling aan de bovenrand van het masker: vouw een zoom
van 5 mm en vouw opnieuw 5 mm.
· Stik om de zoom op zijn plaats te houden.
· Ga op dezelfde manier verder aan de onderkant van het masker.

4.5. Stap 5 – Zigzagsteken om de zijranden te bewerken
·
·

Alsueen overlockmachine hebt, rijg dan beide zijkanten in.
Met een naaimachine:
o verander de rechte steek in een zigzagsteek op je machine
o maak de zijranden schoon, knip de draad af
o doe hetzelfde voor de andere kant

4.6. Stap 6 – Het plaatsen van de elastieken/linten
· Maak een eenvoudige zoom gevuld met 1 cm op de bovenrand.
· Plaats hetelastiekje/lintaan de bovenkanten zethetvastmeteen speld.
·
Breng het andere uiteinde van het elastiekje naar de onderkant van de zoom, en zet
het vast met een speld.
·
Zorg ervoor dat het elastiekje niet gedraaid of in de verkeerde richting geplaatst
wordt.
· Houd de zoom bij de plooien vast met twee extra spelden.
· Ga op dezelfde manier verder aan de andere kant.

4.7. Stap 7 – Naai de zoom die het elastiek vasthoudt
·
·
·
·

4.8.
·
·

Zet de machine terug in de rechte stand.
Naai de zoom met een rugzijde aan het begin en einde van de naad.
Doe hetzelfde aan de andere kant.
Verwijder de spelden.

Stap 8 – Houd de elastieken naar buiten gericht
Vouw de elastieken meteen speldje naar buitenover de zoom.
Houd het elastiek aan beide zijden naar buiten met een stoppunt.

Het masker is gereed!
Bedankt voor de samenwerking!
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