
Handleiding voor het maken van een aanpassend mondmasker 
 

Lees goed na voor je een stap uitvoert en kijk goed op de foto ter controle! 

Alle ruitjes op het groene ondervlak zij 1x1cm ter referentie. 

Voor diegenen die een frixionpen in huis hebben : die is ideaal om markeringen op de stof te 

maken. 

Het is sterk aangeraden om gewoon wit katoen te nemen (geen T-shirts oid of andere rekbare 

stoffen). Katoen kan heet worden gewassen en dus goed worden ontsmet. Synthetische stoffen 

moet je meestal op een te lage temperatuur wassen om doeltreffend te ontsmetten. Vergeet dus 

stoffen waar polyester of iets dergelijks in zit! 

Liefst op voorhand goed vochtig maken en een paar minuutjes in de microgolf oven op hoogste 

vermogen laten ‘uitkoken’ en dan strijken op maximum temperatuur. Het katoen zal dan gelijk al 

wat krimpen zodat je later niet voor verrassingen komt te staan als je het de eerste keer hebt 

gewassen. 

Verder gebruik ik per masker ongeveer 120cm elastiek die op 90°C gewassen kan worden, die kan 

dus wel wat warmte verdragen.  

Heb je die niet, dan kan je best biaslint dubbel stikken of ander lint gebruiken dat tegen warmte 

kan.  

Je kan ook linten maken van de katoen die je gebruikt, ik zou deze dan wel in schuindraad knippen 

(45°) en over de lengte dubbel vouwen en strijken, dan heb je een middenlijn. Vervolgens de lange 

zijden naar deze middenlijn toe vouwen (dus langs boven- en onderzijde), zo krijg je dan een zelf 

gemaakt biaislint dat je ook weer dient dicht te stikken. 

Er zijn in de handel ook apparaatjes om biaislint van stroken stof in één maal te strijken… 

Veel succes! 

Linda. 

 

  



Stap 1 : Knip 4 maal het gewenste patroon uit 

 

  



Stap 2: Speld 2 delen aan elkaar  

 

  



Stap 3 : Stik de 2 delen aan elkaar.  

We stikken op 1cm (de naadwaarde) van de rand van de stof. Trek de spelden er uit op het moment 

dat je er bijna bent. Stik liever wat trager dan te snel. Vergeet niet af te hechten aan het begin en het 

einde van het stiksel (even achteruit stikken). 

Tip : Gebruik 2 verschillende kleuren garen voor boven- en onderdraad. Dit komt later aan bod om 

verschil tussen buitenzijde en binnenzijde te kunnen maken. Hier gebruiken we wit als onderdraad 

en groen als bovendraad. Als het masker af is, is de kant met de groene draad de buitenkant. 

 

  



Eens aan elkaar gestikt begint het masker al vorm te krijgen. 

 

Maak dit deel (stap 1 tot en met 3) 2 keer. 

 

  



Stap 4 : Speld de 2 delen van het masker aan elkaar 

Let er op dat beide delen met de goede kant naar elkaar liggen. In een volgende stap keren we dit 

binnenstebuiten 

 

  



Stap 5 : Stik beide delen aan elkaar. 

Stik weer op 1cm van de rand. Zorg er voor dat het bovenste stiksel (zie foto hieronder) mooi de 

ronding volgt over het verticale stiksel  

 

  



Stap 6 : Knip de 2 hoekjes bovenaan de neus af 

Keer nu het masker langs 1 van de zijkanten binnenstebuiten  

 

  



Stap 7 : Speld het masker nu af zoals hieronder aangegeven.  

Zorg er voor dat de naden mooi plat liggen. 

 

  



Stap 8 : We doen nu een stiksel langs de 2 randen (een topstitch) 

Dit doen we om een mooi afgewerkte boven en onderrand te krijgen. Zorg ervoor dat elke zijde 

dezelfde kleur van stiksel krijgt.  Hier : groen bovenaan, wit onderaan. 

 

  



Stap 8 : Meet aan beide zijden 2cm af en trek een lijntje op 2cm van de rand 

 

  



Stap 9 : Plooi de rand om tot aan het in stap 8 getrokken lijntje en speld vast 

 

  



Stap 10 : Vouw het omgevouwen deel nog eens om en speld vast 

 

Doe dit aan beide zijden 

 

  



Stap 11 : Stik beide randen nu vast zoals op de foto. 

Je kan ook aan de voorzijde een stiklijn tekenen zodat je zeker bent dat je de omgeslagen randen 

goed kan meestikken. Let er op dat je de rand niet dicht stikt! Hier komt nadien de elastiek of het 

touwtje door om het masker achter het hoofd te kunnen bevestigen. 

 

Zo ziet de binnenkant er uit als het goed is. 

 



Stap 12 : Steek het elastiek of lintje door de 2 zijkanten zoals op de foto 

 

 

Klaar! 


