G ra ti s ha ndl e i di ng

S TO FFENMASKER NAAIEN
Coole mond-neus-masker gemakkelijk zelf te maken

Materiaal:
Stof ‚Nature Matters‘, Hoedenelastiek
Schaar
Behulpzaam zijn ook:
Naaimaschine, Spelden, Naaigaren

Krimpen
Voordat men een stof wil gebruiken om te
naaien, moet deze zeker eerst gewassen
worden. Dit verhinderd later krimpen en
garandeerd een aangenaam gevoel bij het
dragen.

Stap 1
Dit Downloadvoorbeeld afdrukken. Het patroonedeelte 4x uitknippen (2x in spiegel).
Het patroon heeft een extra naaitoegift van
0,7 cm

Tip
Is het masker te groot of te klein? Het
Downloadvoorbeeld kan bij de afdrukprocedure groter of kleiner worden.

Stap 2
Per twee delen op elkaar leggen (rechts
op links).

Stap 3
Het voorste midden vastspelden en
samennaaien.

Stap 4
De naaitoegift inknippen, zodat de ronding
beter valt. Hiervoor bevelen we een kartelschaar aan, of eenvoudig de naad meerdere keren wigvormig inknippen. Naaitoegift
naar een kant strijken.

Stap 5
Maskerdelen openklappen. Per twee delen
rechts en links leggen, boven en onderkant
samennaaien.

Stap 6
De naaitoegift kort knippen, zodat de stof
na het keren zich beter zal liggen.

Stap 7
Door een opening het masker keren en
strijken.

Stap 8
De naaitoegift aan de zijde inslaan en
gladstrijken.

Deze en nog andere handleidingen vindt u online: www.idee-shop.com/anleitungen

Variant A:
Elastiek aannaaien
2 stukken elastiek afknippen naar behoefte.
De einden van het elastiek boven en onder
in een zijnaad steken (1,5 cm diep) en vast
naaien. Het masker rondom dicht bij de
rand (2 mm) afstikken, daarbij het elastiek
vastnaaien.

Variant B:
Tunnelkoord met elastiek
De boven en onder kant 2 mm breed
afstikken. De zijden telkens 2x 5 mm breed
in en omslaan, rondom vastnaaien. Door de
zo ontstane tunnel kan het elastiek doorgetrokken worden en geknoopt.

Variant B:
Tipp
De knopen onder de omslagkant trekken.

Deze en nog andere handleidingen vindt u online: www.idee-shop.com/anleitungen

