Projectplan: Maken van mondneusmaskers
voor de verzorgende van
16 maart 2020
TECHNISCHE FICHE OPGEMAAKT IN SAMENSPRAAK MET MARLEEN MAES, PREVENTIEADVISEUR FAMILIEHULP
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1. Stof moet uit 35 % polyester en 65 % katoen bestaan dit materiaal kan gewassen worden
op 60° C (is thermisch ontsmet) en is zo gebruiksvriendelijk
2. 100% katoen is ook conform de richtlijnen op voorwaarde dat het dubbel gestikt is
3. Garen gebruiken dat tegen hoge temperaturen bestand is
4. Mag met elastiek (36 cm per masker) of met een katoenen lint zijn
5. Wanneer het MNK gemaakt is moet het gewassen worden op 60°C en gestreken worden
op minstens 150°C voordat het gebruikt mag worden

STAP 1

Maak een sjabloon uit papier. Afmeting is 17,5 x 18,5cm

STAP 2

Knip het sjabloon uit.

STAP 3

Gebruik stof: liefst katoen/linnen dat in de kookwas kan

STAP 4

Vouw de stof in 2 (goede kant naar binnen)

STAP 5

Leg het sjabloon op de rand van de vouw. Teken af met krijt.

STAP 6

Knip de stof met een rand van 1 cm extra

STAP 7

Pak 4 linten van minimum 40cm
Leg deze aan de binnenkant van de stof in de 4 hoeken
(2 boven, 2 onder)

STAP 8

Spelt dit nu mooi af met hun linten op hun plaats aan de
bovenzijde

STAP 9
Stik boven nu de linker en de rechter rand op de patroonlijn
met de

steek en ernaast met de

steek.

STAP 10

Knip de randen bij en draai het masker binnenste buiten.

STAP 11

Strijk glad.

STAP 12

De open boord onderaan inslaan en overstikken met de
steek.

STAP 13

Nu rest er enkel nog het stikken van 3 plooien in het masker.
Let op voor je naald (de naald kan makkelijk breken bij teveel
lagen stof).

de bovenste plooi = 3cm
vervolgens plooi je terug met 1,5cm
dit doe je nog eens met 1,5cm
waarna je 3 plooien in het midden krijgt

a/ eerst afspelden
b/ daarna strijken, dat de plooien goed liggen
c/ overstik de randen links en rechts overheen de plooien

