Samenleving

EENTJE VOOR JOU,
EENTJE VOOR MIJ
30.000 mondmaskers. Dat indrukwekkende aantal naaiden jullie bij elkaar
voor de zorgkundigen en huishoudhulpen. Maar in de afbouwstrategie
zal iederéén er eentje kunnen gebruiken. En dus geven we graag nog
eens het patroon mee, zodat je aan de slag kunt. Voor jou, en voor buren
die er zelf geen kunnen maken.
Foto’s: Artifix

Dit heb je nodig:
- Naaimachine en garen
- 2 stukken stof van 20 x 20,5 cm.
- 4 linten van 50 cm lang en 1 cm
breed (elk soort katoenen lint of
biaisband is goed).
- Indien dit te breed is, vouw dan de
band dubbel in de lengte en naai
deze vast.
Zo maak je het:
1. Leg je stof en linten klaar, op maat
geknipt.
2. Vouw aan de korte zijden van je
lapjes 1 cm naar binnen. Naai dit
vast.
3. Maak 3 plooien van 1 cm breed,
zorg dat ze in het midden van je
lapje zitten.
4. Zigzag deze eventjes vast, zodat
ze goed blijven zitten.
5. Leg de linten in de 4 hoeken en
zorg dat ze naar binnen gericht
zijn. Naai deze stevig vast.
6. Leg de lapjes op elkaar, met de
goede kanten naar binnen. Naai
de korte kanten vast. Kijk goed
uit dat je de linten niet vastnaait
en dat ze vanbinnen blijven zitten.
Draai dan het geheel om.
7. Laat aan de onderkant van het
masker, tegen de zijkant, een
		 stuk van ongeveer 4 cm open.
Deze opening dient om er een
filter in te steken (koffiefilter,
stofzuiger-filter of vuilfilter).
		 Naai de bovenkant en onderkant
op 2 mm van de kant toe.
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Dit en een tweede patroon
vind je ook terug op
SamenFerm.be/mondmaskermaken
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