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Het corona tijdperk heeft iedereen geactiveerd. Veel van onze collega’s delen hun kennis van patronen, modellen tutorials van o.a. een
mondkapje via het You-Tube kanaal. Na verschillende modellen getest te hebben komen wij met een eigen patroon, gebaseerd op onze
pasvorm technieken. Onderstaand patroon voor het mondkapje is voor iedereen op eigen gewenste maten uit te zetten.
In-te-meten gewenste maten:
•
De gewenste breedte van het mondkapje van oor tot oor (A)
•
De gewenste hoogte van het mondkapje vanaf de brug van de neus tot, de punt van de neus (B) doormeten tot de punt van de kin
(C) doormeten tot voorbij de hoek van de kin (D).
De afstand voorbij de kin is voor volwassenen minimaal 5 centimeter de hoek om, voor kinderen is dit 3 centimeter.
A – horizontaal afmeting gewenste breedte van oor tot oor, over de punt van de neus.
B – verticale afmeting gewenste hoogte brug tot punt van de neus
C – doormeten tot de punt van de kin
D – doormeten tot voorbij de hoek van de kin.

brug v.d. neus
afronden

Patroonconstructie:
•
Teken met een passer, een kwart cirkel met een straal
van ½ afmeting A.
•
Vanaf de passerpunt 3 cm naar binnen markeren.
Haaks een hulplijn van 3 tot de kwart hulplijnen
uitzetten. Maak hiervan een rechthoek.
Voorzie de rechthoek van een terugslag voor de
elastiektunnel van 1½ cm , met een inslag van ¾ cm.
Hier kan het oor of hoofd elastiek doorgeregen worden.
Bovenzijde neus en oogkas vorm:
•
Aan de linkerbovenhoek 2x 1 cm naar binnen
markeren.
•
Op de cirkelboog omlaag de afmeting B punt van de
neus markeren en in gebogen lijn verbinden met de 1e
centimeter.
•
Op de helft van de hulplijn ¼ cirkel vanaf de 2e
centimeter markering tot de rechthoek 1 cm omlaag
markeren en de uitholling voor de oogkas hierop
uitzetten.
•
De hoek van de neusbrug afronden.
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Onderzijde kin vorm:
•
Aan de voorzijde de afmeting C tot de kin met
achtereenvolgens de afmeting D bij de kin de hoek om, op
de ¼ cirkelboog linkeronderhoek markeren.
•
Verbind deze met een hulplijn met de rechthoek op de rechter
zijde.
•
Markeer op de hulplijn ½ cm binnen de cirkelboog en verbind
vanaf dit punt met de markering op afmeting D.
•
Geef de hulplijn op de helft een uitholling van ½ cm.

inslag ¾ cm

½

elastiek tunnel 1½ cm

½
½ cm naar
binnen

Benodigde materialen:
100% fijn geweven katoen buiten-stof.
100% fijn geweven katoen binnen-stof. (kan ook dezelfde als de buitenstof zijn)
100% standaard katoen of linnen voor de pocketfilter.
Soutache elastiek.
Stikgaren.
Hoedendraad laiton, pijp-ragger, boterhamzakjes bindsluitingen, koffie sluiting.
met isolatie tape omplakt metaaldraad enz.
Stofzuigerzak of naaivlieseline M12, voor het uitneembaar filter.
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Filter pocket:
•
Vanaf de rechthoek 3 cm naar binnen
een lijn tot de onder- en bovenlijn
van het uitgezette mondkapje
uitzetten.
•
Patroondeel overnemen en aan de
boven- en onderzijde 2 mm
afknippen. (zo valt het filterpocket

binnen de maskervorm)
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Stofleggen en naadtoeslag:
•
Leg de dicht-geweven, zuiver katoenen stof voor de buitenzijde en het beleg van het mondkapje met de goede kanten tegen elkaar.
•
Voor een steviger mondkapje kan de binnenzijde verstevigd worden met strijkkatoen. Vlieseline is ongeschikt, het mondkapje moet
gewassen kunnen worden op minimaal 60°.
•
Leg het patroon van het mondkapje op de stof.
•
Naadtoeslag: rondom ½ cm naad.
•
Leg het patroon van de filterpocket op open stof van 100% katoen.
•
Naadtoeslag: ½ cm naad aan boven- en onderzijde. 1½ cm naad aan de zijkanten (ingeslagen naad 1 cm, inslag van ½ cm)
Filterpocket stikken:
•
Stik de cirkelboog van de filterpocket en kras de naad open.
•
Strijk de naadtoeslag van 1½ cm en de inslag van ½ cm om.
•
Stik de afwerkingsnaden en strijk de gestikte naden van de filterpocket open en plat.
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Mondkapje stikken:
•
Stik de cirkelbogen van de (beleg) binnen- en buitenzijde van
het mondkapje.
•
Kras deze naden open en werk ze af met de kartelschaar en
strijk de naden open.
•
Eventueel kunnen de naden van het buiten mondkapje L+R
worden doorgestikt. Zo blijft de naad mooi plat liggen.
•
Speld of klem de filterpocket, met verkeerde kant tegen de
goede kant van het beleg van het mondkapje.
•
Speld of klem de buitenzijde van het mondkapje over de
filterpocket.
•
De binnen- en buitenzijde liggen nu met de goede kanten
tegen elkaar, met de filterpocket ertussen. afb. 1
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afb. 1

afb. 3

afb. 2
afb. 2:

Onder en bovenzijde spelden of klemmen, stikken en de rondingen met de kartelschaar afwerken.

afb. 3:

Keren, naden uitrollen en kort op de rand doorstikken.

afb. 4:

De uiteinden van de metalen neusklem van draad rond ombuigen en plat knijpen.
Tunnel voor de neusbrugklem, op de filterpocket stikken op ¾ cm vanaf de bovenrand en aan een zijde dichtstikken.
De elastiektunnel op 1½ cm en de inslag van ½ cm omvouwen, platstrijken en kort op de rand doorstikken.
Elastiek op maat inrijgen, op maat afknopen, knoop kort knippen en de knoop in de tunnel schuiven.
Mondkapje strijken en de neusklem in de tunnel schuiven.
Knip de filters op maat van de entree van de filterpocket en gebruik deze voor nog meer bescherming.
Het mondkapje is niet geschikt voor medisch gebruik.

afb. 4

Veilig gebruik:
Plaats het elastiek achter de oren, neusklem aandrukken en tussentijds niet afnemen en weer opzetten.
Vervang het mondkapje na maximaal drie uur dragen. Als je het mondkapje tussentijds af moet doen, het kapje niet opnieuw
gebruiken maar een schoon mondkapje nemen!
Wassen met soda, bij voorkeur in een pan op het vuur tegen de kook houden… drogen aan de lucht. Afgesloten bewaren.
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