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Materiaal:
stofresten
schaar
naaimachine

strijkijzer
chenilledraad
eventueel biaisbandvormer 

Mondkapjes
naaien

Eerst wordt de stof gestreken en vervolgens worden de volgende delen voor 
het mondkapje geknipt:

Bij het naaien van een mondkapje is het strijken de belangrijkste factor. Als u 
hier netjes en nauwkeurig werkt, is het naaiwerk in een mum van tijd klaar.

Neem eerst het hoofddeel en vouw de 
ene kant over de andere, zodat aan het 
einde drie lagen stof ontstaan en de 
stof slechts 1/3 van de oorspronkelijke 
grootte heeft.

Hoofddeel: 1 x 17 x 51 cm
Biaisband: 2 x 3,5 x 90 cm
  1 x 3,5 x 17 cm
  1 x 4,5 x 17 cm
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Omdat er meestal meerdere mond-
kapjes tegelijk worden genaaid, is het 
zinvol om twee sjablonen van karton te 
maken voor het vouwwerk. Een strook 
met een breedte van 4,5 cm en een 
tweede strook van 2,6 cm of met een 
lijn in het midden die 1,3 cm aangeeft.

Plaats de stof in staand formaat, met 
de open zijde naar beneden. Leg nu het 
sjabloon met 4,5 cm aan de bovenrand 
en vouw de stof naar boven. Het is het 
beste om er na elke vouwstap overheen 
te strijken.

Bij de volgende stap plaatst u de smalle 
sjabloon op de onderste rand met de 
1,3 cm lijn en vouwt u het geheel weer 
naar beneden.

Meet nu 2,6 cm met de sjabloon naar 
beneden en vouw alles weer om.

Dus in principe (met uitzondering van 
de 1e vouw) meet u af 2,6 cm en vouwt 
u omhoog, dan meet u 1,3 cm af en 
vouwt u naar beneden. Zo ontstaan 3 
gelijkmatige vouwen.

Nu worden de biaisbanden voorbereid. 
Als u thuis een biaisbandvormer hebt, 
kan deze natuurlijk gebruikt worden. 
Voor de smalle biaisbanden gebruikt u 
de 18 mm brede vorm, voor de bredere 
biaisbanden de 25 mm brede. Als u dit 
gereedschap niet hebt, bieden spelden 
een uitkomst. Steek hiervoor vier spel-
den in de gewenste breedte (18 mm/25 
mm) van de biaisband in de strijkplank 
en trek de stofstrook langzaam door, 
tijdens het strijken met stoom. 

Tot slot bij beide varianten, de band 
nog eenmaal in de lengte naar het mid-
den vouwen en strijken.
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Zodra alle delen goed gestreken zijn, 
kunt u beginnen met naaien.
Eerst wordt het chenilledraad die als 
neusbrug dient ingenaaid. Neem hier-
voor de brede band, vouw deze over de 
lange zijde van de stof, steek de draad 
erin en naai deze aan de rand af. Het 
beste is het om het pluizige deel van de 
pijpreiniger wat in te korten, zodat het 
makkelijker kan worden ingenaaid.

De volgende stap is het openstrijken 
van de onderkant. Neem hiervoor het 
korte smalle bandje, omboorden en 
vaststikken.

Nu gaat u door met de zijkanten c.q. 
naar de banden om te vast te binden. 
Neem de eerste biaisband, markeer 
het midden met een krijtje en stik de 
rand eerst tot ongeveer 10 cm voor de 
middelste markering. 

Plaats vervolgens het masker en naai 
de rand tot aan het einde.

Precies hetzelfde wordt aan de andere 
kant gedaan.

Natuurlijk kan er in plaats van de ban-
den om te strikken een elastiek worden 
ingenaaid. Kort de twee lange banden 
dan gewoon in, zodat er aan de boven- 
en onderkant nog ca. 1 cm overlapping 
is. Dit stuk kan dan worden omgevou-
wen en het elastiek kan worden beves-
tigd.
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