Mondmasker:
patroon
Biesstof

Elastiek 2x
16,5 cm

20 cm

35 cm

STAP 1
Vouw het belangrijkste stuk stof dubbel,
goede kanten op elkaar. Naai langs de 8
inch brede rand, met een naadtoeslag van
1/4 inch.

STAP 2
Draai de stof binnenstebuiten, zodat de
goede kant van de stof nu aan de
buitenkant zit. Druk deze plat en houd de
naad aan het ene uiteinde van de
afgeplatte buis.

STAP 3
Leg de stof zo dat de
onafgewerkte randen aan elke
kant zitten en de zoomrand
aan de onderkant. Meet en
markeer met een liniaal een
lijn op 1 1/2 inch van de
onderkant. Maak nog een lijn 1
inch boven deze lijn, of 2 1/2
inch vanaf de zoomrand.

STAP 4
Draai het stuk om. Zorg dat de
vouwrand overeenkomt met de
tweede lijn die u eerder hebt gemaakt.
De plooi die je zojuist hebt gemaakt, is
1/2 inch diep. Speld de plooi vast aan
elk onbewerkt randuiteinde.

STAP 5
Markeer de lijnen voor de tweede
plooi. Markeer een lijn van 1/2 ”vanaf
de bovenste vouw van de laatste plooi
(of 2 ″ vanaf de onderkant van de
zoomrand). Het was moeilijk om de
bovenkant van de vouw op deze foto
te zien, dus kijk naar de vingerindicator hierboven.

STAP 6
Markeer nu nog een lijn één inch
boven de laatste lijn die u hebt
gemaakt (of 3 inch boven de
zoomrand). Gebruik deze lijnen als uw
gids en herhaal de stappen die u hebt
gevolgd om de eerste plooi te maken.

STAP 7
Je zou nu twee plooien moeten hebben, elk
van 1/2 inch diep. Herhaal de stappen die je
hebt gebruikt om de tweede plooi te
maken, zodat je uiteindelijk drie plooien
krijgt. Druk op.

Dit is hoe je hoofdstuk er op dit moment uit zou moeten zien.

STAP 8
Rijg de onafgewerkte randen met een
naadtoeslag van 1/8 inch.

Herhaal deze stap zodat beide onbewerkte
randen worden ingesmeerd zoals weergegeven
in de afbeelding van stap 8 (vorige pagina).

STAP 9
Speld een elastisch stuk aan de ruwe rand
en zorg ervoor dat u het niet verdraait
voordat u het aan beide uiteinden aan de
rand naait. Ik plaatste de mijne 1/8
”vanaf de boven- en onderkant van het
belangrijkste geplooide stuk. Rijg elastiek
op zijn plaats 1/8 inch vanaf de ruwe
rand. Herhaal dit om het resterende
elastische stuk aan de andere ruwe rand
te bevestigen.

Je geplooide stuk zou nu op de
bovenstaande afbeelding moeten
lijken.

STAP 10
Vouw elke accentstrook stof in de lengte
doormidden, passend bij de ruwe randen,
zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.
Druk op.

STAP 11
Plaats de strip bovenop het elastiek. Zorg
ervoor dat de ruwe rand naar buiten is gericht
en dat de gerimpelde rand naar het
hoofdgedeelte van het geplooide stuk is
gericht. Het zal iets langer zijn aan de bovenen onderkant en dat is oké, want we gaan een
deel daarvan naar achteren vouwen.

Stop ongeveer 1/2 ”van de bovenrand naar
achteren, zoals weergegeven in de afbeelding
hierboven.

Speld alle lagen op hun plaats.

STAP 12
Knip het andere uiteinde van de accentstrook
af, zodat deze ongeveer 1/2 ”langer is dan de
onderkant van het hoofdplooi.

STAP 13
Vouw de onderkant van de
accentstrook naar achteren, net zoals
je deed met de bovenkant.
Speld beide uiteinden op hun plaats.

Gebruik een naadtoeslag van 1/4 inch
en naai de lengte van de hele rand,
zorg ervoor dat u aan het begin en het
einde achteruit steekt.

STAP 14
Draai de accentstrook naar buiten weg
van het belangrijkste geplooide stuk en
druk vervolgens op.

Zo zou het masker eruit moeten zien
als je het omdraait.

STAP 15
vouw het hele accentstuk naar beneden
naar het belangrijkste geplooide stuk en
omhul de ruwe naad. Druk op. Speld de
rand naar beneden.

EINDRESULTAAT

Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp!

