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Het corona tijdperk heeft iedereen geactiveerd. Veel van onze collega’s delen hun kennis van patronen, modellen tutorials voor een
mondkapje via het YouTube 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. Herziene versie
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
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.
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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.

½
½ cm naar
binnen

¼ cirkel met
een straal van de
afmeting A

Benodigde materialen:
100% fijn geweven katoen buiten-stof (0,35 cm voor 6 stuks, wassen op 40°. voor het verwerken)
100% flanel katoen binnen-stof.( 35 cm voor 6 stuks, wassen op 40°. voor het verwerken)
Soutache elastiek 3 à 4 mm of stroken T-shirts van ½ cm, uitrekken tot rond elastisch koord
Stikgaren
Plat groen planten binddraad of plastic koffie sluiting met metaal voor de neusklem
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Stofleggen en naadtoeslag:
•
Leg de gewassen katoen met de goede kanten tegen elkaar op de katoen flanel.
•
Voor een steviger mondkapje kan de binnenzijde verstevigd worden met strijkkatoen, vlieseline is ongeschikt en te benauwd.
•
Leg het patroon, steeds om en om op stof, markeer de contouren met kleurpotlood en knip met naadtoeslag van ½ cm.
•
Wil je er véél maken, knip dan het patroon met de naadtoeslag uit plastic zodat je alleen de contouren kunt uitzetten en direct kunt
knippen.
goede kant
flanel binnenzijde
mondkapje
goede kant katoen

afb. 1

goede kanten
tegen elkaar
gespeld (neus)

Mondkapje stikken:
•
Stik de cirkelbogen van de beide geknipte delen met de goede kanten
tegen elkaar.
•
Kras de naden open.
Stik de naad van het buiten mondkapje door. afb. 1
•

Speld of klem de katoen en flanel met de goede kanten tegen elkaar,
stikken en de rondingen met de kartelschaar afwerken of inknipjes geven
tot 2 mm voor de gestikte naad. afb. 2

•

Keren, naden uitrollen en kort op de rand doorstikken. afb. 3

doorstikken

afb. 2

afb. 3

afb. 4

Tunnel neusklem:
•
Stik aan de bovenzijde (neus) een tunnel van ongeveer 6 cm voor de omwikkelde metalen neusklem (gele lijnen). Laat de tunnel aan
een zijde open, dit is de kant waar géén doorstiksel zit (zo ligt de naad de juiste kant op om het neusklemmetje in te kunnen
•
•
•
•

schuiven)

Strijk het mondkapje, schuif de neusklem in de tunnel (groene pijl) en sluit de tunnel. (rode lijn)
Tunnel voor de neusbrugklem, op de filterpocket stikken op ¾ cm vanaf de bovenrand en aan een zijde dichtstikken.
Sla de elastiektunnel in stik deze vast met een wijde zigzagsteek.
Elastiek op maat inrijgen, op maat afknopen, knoop kort knippen en de knoop in de tunnel schuiven.

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.
Wassen in een lingeriezak heeft de voorkeur, zo houdt je de flanel het langst goed, drogen aan de lucht. Afgesloten bewaren.

Succes. Miriam
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