
Gezichtsmasker Patroon
Gratis gezichtsmasker patroon. 

En een werkbeschrijving om dit 
zelf makkelijk te maken. Met een 
voering, dus twee lagen stof. 

In vier maten voor kleine kinde-
ren,  kinderen en volwassenen.

Dit gezichtsmasker kost ongeveer 30 minuten tijd om te maken en valt in de catego-
rie makkelijk. 
Gebruik hiervoor een restlapje (bio) katoen.

Materialen;
• Stof – voor de buitenkant restje katoen.
• Voeringstof - restje katoen of flanel.
• Elastiek of koord.
• Gezichtsmasker patroon.

Gereedschappen
• De ‘normale’ naaigereedschappen.
• Naaimachine of met de hand.
• Strijkijzer

Instructies
• Print het patroon uit op ware grootte 
• Leg op stof, speld en knip de patroontjes uit. Bij de zijnaden knip je bij de bui-
tenste kant 2,5 cm naad en bij de voering geen naad.
• Stik bij binnen en buitenkant van het masker de middenvoornaad, knip de 
naadtoeslag op 0,5 af en geef een paar knipjes tot de stiknaad. Stik het aan de goede 
kant een keer door.
• Stik zompjes in de zijkant van de voering.
• Leg met de goede kanten op elkaar en stik de boven-, en ondernaad. Knip ook 
deze op 0,5 cm af en draai om. Je zie dat de voering aan de zijkant korter is dan de 
buitenste laag stof.
• Stik de boven en onderkant een keer door.
• Naai tunnels links en rechts in het buitenste masker, en probeer niet de ope-
ning dicht te stikken. Hierdoor kan er een filter in het masker geplaatst worden.
• Trek het koord of elastiek door de tunnel.

Disclaimer; Dit masker is geen vervanging van het chirurgisch en FFP masker, dit masker  is voor iedereen 
die niet over die opties beschikt. Het is ook geen garantie dat je geen virus krijgt, of dat je anderen niet 
besmet. 
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