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mondkapje

Stap 3 

Naai van de twee stoffen nu de boven- en onderkant aan elkaar 
vast. Naai 1 zijkant vast en laat 1 zijkant open. Die moeten
openblijven zodat je er een filter in kan doen. 

Leg van 2 stukjes stof de mooie kanten tegen elkaar aan en naai 
ze aan elkaar vast. Ga helemaal rond het mondkapje heen.
Doe dit ook bij de 2 andere stukjes stof.

Stap 2

Knip het sjabloon uit en speld het op de stof. Knip daarna 4 keer 
langs het sjabloon heen zodat je 4 keer hetzelfde stukje stof 
hebt. 

Stap 1

Zo maak je een mondkapje

•  Naaimachine of naaispeld
•  Garen
•  Mondkapjes-sjabloon
•  Spelden
•  4x stof van min. 20 x 20,5 cm
•  4 linten/elastiek van 10 cm
•  Filtermateriaal •  Filtermateriaal 
•  IJzerdraadje

Spullen
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Stap 8

Naai nu de elastiekjes vast aan het kapje. Naai aan de zijkant van 
de bovenkant van het kapje een stukje elastiek en aan de zijkant 
van de onderkant van het kapje een stukje elastiek. Doe dit aan 
allebei de kanten.

Stap 7

Knip 4 linten of elastiekjes van ongeveer 10 cm. Het ligt eraan hoe 
groot de afstand tussen het kapje en de achterkant van je oor is. 
Meet dit voor de zekerheid op en knip het 5 cm langer af.
Als je het kapje liever achter je hoofd vastknoopt zorg er dan voor 
dat je genoeg lint of elastiek hebt om het naar de achterkant van 
je hoofd te trekken. 

Stap 6

Draai je kapje nu binnenstebuiten.

Doe door de twee lijnen heen een ijzerdraadje. Dit draadje zorgt 
ervoor dat als je je kapje op hebt, je hem helemaal kan vormen 
naar je eigen gezicht. 

stap 5

Naai onder het naadje van de neus nog een lijntje. Deze tweede 
lijn moet ongeveer een halve centimeter onder de eerste lijn 
komen.

stap 4

Vervolg
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tip

Stop aan de zijkant van je mondkapje een filter! Als je dat hebt 
gedaan is je mondkapje af en kan je hem gaan dragen! Veel 
plezier met het maken en dragen!

stap 10

Knoop nu de elastiekjes aan elkaar vast. Je kan ze achter je oren 
aan elkaar knopen maar ook op je achterhoofd. Het is maar net 
wat je fijn vindt. 

stap 9

Vervolg

Heel veel plezier met het maken van je eigen
mondkapje!

Succes
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