
Gezichtsmasker 

 

 

Benodigdheden 

• Patroon 

• Katoen voorkant 

• Katoen binnenkant   

• Elastiek 2 x 15 cm 

• Neusklem 5 cm 

• Koord 2 x 60 cm 

Stappenplan 

 

 

 
 

• Leg het stof dubbel De 

goede kant op elkaar  

• Leg het patroon op het 
stof. (Maat woman) 

• Knip de voorkant met 2 

cm naad extra 

• Knip de binnenkant met 

1 cm naad extra 



 

 

• Stik het stof voor de 

binnenkant aan de ronde 
zijde vast op 1 cm van 

de rand 

 

 

 

• Stik het stof voor de 

buitenkant aan de ronde 

zijde vast op 1 cm van 
de rand 

 

 

 

 

• Vouw het stof open en 
leg de naad open 

• Naai aan de onderzijde 

een naad van 1 cm 

• Naai aan de bovenzijde 
een naad van 1 cm en 

zorg dat de neusklem in 

het middel in de naad 

komt 



 

 

 

• Naai aan weerszijde van 
de neusklem een 

stiknaad zodat de 

neusklem niet kan 

verschuiven 

 

 

 

• Vouw het stof voor de 

binnenkant open en leg 

de naad open 
• Naai aan de onderzijde 

een naad van 1 cm 

• Naai aan de bovenzijde 

een naad van 1 cm   

 

 

 

• Zet op het stof voor de 
buitenkant aan beide 

zijden het elastiek vast 

op 1cm van de rand 

• Doe dit aan de goede 
kant (rechterkant of 

voorkant) van het stof 



 

 

• Leg de voorkant en 

achterkant op elkaar met 
de goede kant van het 

stof tegen elkaar  

• Naai de linker en rechter 

zijde van het masker aan 
elkaar op 1 cm van de 

kant (Zorg dat je niet 

over de elastieken naait) 

 

 

• Draai het masker 

binnenste buiten 

• Leg het koord tussen de 

twee lagen stof 
• Stik naast het koord 

• Controleer of het koord 

nog los zit 

• Doe dit ook aan de 

andere zijde 
 

 

 

 

• Stik aan de onderzijde, 
in het midden 4 cm vast 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


