Het snijden van de stof
Leg het grote stuk altijd met de breedte (1m50) horizontaal.
*Buitenkant (lappen van 20cm op 20,5cm)
- Uit de breedte van de stof (1m50) snij je 7 stukken van
20,5 cm.
- Uit de lengte (80cm à 85cm) kan je 4 repen van 20 cm
lengte snijden.
- Als je deze afmetingen volgt kan je uit de stof van
1m50x80cm 28 lappen snijden.
- Uit de twee kleinere toegevoegde stukken stof kan je
nog eens 2 lapjes snijden.
*Binnenkant (lappen van 20cm op 18,5cm)
- Uit de breedte van de stof (1m50) snij je op dezelfde
manier als hierboven 7 stukken van 18,5 cm.
- Uit de lengte (80cm à 85cm) kan je 4 repen van 20 cm
lengte snijden.
- Als je deze afmetingen volgt kan je uit de stof van
1m50x80cm 28 lappen snijden.
- Uit de twee kleinere toegevoegde stukken stof kan je
nog eens 2 lapjes snijden.

Het naaiproces stap-voor-stap
Belangrijk!
Gebruik steeds de grootste lap stof om het grootste patroon
mee te maken (buitenkant).
Indien jouw lappen stof even groot zijn, gebruik dan de witte
lap als buitenkant

Stap 1
Benodigdheden:
Schaar (ontsmet regelmatig)
Lintmeter
Actie:
Knip de linten op 45 cm.
Knoop ze aan elkaar per 4

Stap 2
Benodigdheden:
Strijkijzer
patroon (om richting van de stof te bepalen)
Actie:
Klein lapje binnenkant
Plooi de zoom onderaan op 0,5cm naar binnen en strijk plat
Groot lapje buitenkant
Plooi de zoom onderaan op 0,5 cm naar binnen en strijk plat.
Plooi en strijk daarna de omslag onderzijde op 2 cm.

Stap 3
Zomen stikken
Binnenkant: stik de omgestreken zoom van 0,5 cm vast
Buitenkant: stik de omgestreken zoom van 0,5 cm (die onder
de omslag van 2 cm komt) vast.
Enkel de omgestreken zoom moet gestikt worden, de andere
zijden worden in een latere stap als middennaad vastgestikt.
Probeer de lapjes achter elkaar te stikken, zo win je draad.
Vergeet zeker niet te hechten.

Stap 4
Plooien vastzetten
Leg het werkstuk met de goede kant naar boven, zodat de
zoom en omslag naar de tafel zijn toegekeerd.
Buitenkant: vouw de plooitjes van onder naar boven en speld
vast.
Volg de knipjes. Kijk op het patroon om de richting te
ontdekken.
Opgelet: steek de speldenkopjes buiten de stof, zo kan je ze er
achteraf makkelijk uittrekken.
Binnenkant: vouw van boven naar onderen.

Stap 5
Plooien strijken
Strijk de plooien plat.
Dit gaat het gemakkelijkste op de binnenzijde, met de goede
kant stof naar de plank gezicht.

Stap 6
Middennaad stikken
Leg beiden stukken met de goede kant op elkaar en stik de
middennaad vast.
In principe moeten de lapjes even breed zijn.
Is dit niet het geval? Leg de kant van de zoom van gelijk en
werk het verschil in de middennaad weg.

Maak je een maskers met elastieken?
Stap 7
Elastiek knippen
Meet de rekkers af om 20cm per stuk en knip op maat

Stap 8
Leg de rekker op de buitenkant van de stof en stik vast.

Stap 9
Stik de zijkanten dicht en knip de overtollige draadjes er af.

Stap 10
Draai het masker binnenstebuiten langs kant waar de zoom
en omslag zitten (de open kant).
Strijk nog eens mooi plat.
Klaar!

Maak je een maskers met linten?
Stap 7
Linten bevestigen
Zet aan iedere hoek een lint vast met een speld.
Zorg ervoor dat de linten naar de binnenkant van het patroon
liggen.
Vouw het maskers langs de middennaad dicht zodat de
binnenkant naar buiten ligt.

Stap 8
De zijnaden stikken
Trek de speldjes er gaandeweg stuk voor stuk uit, probeer
zeker niet over de speldjes te stikken
Opgelet: naai de linten niet tussen de zijnaden mee vast!
Stik de naden goed vast.
Knip de overtollige draadjes af.

Stap 9
Keren en klaar!
Draai het masker binnenstebuiten langs kant waar de zoom
en omslag zitten (de open kant).
Strijk nog eens mooi plat.
Klaar!

