
Patroon Mondkapje 

Mondkapje – Bron Libelle https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/zelf-mondmasker-maken/ 

samen in actie voor de thuis- en 

ouderenzorg tijdens Corona-crisis 

 

 

B E N O D I G D H E D E N  

• Genoeg stof om de patroondelen 4x te kunnen knippen: 2x voor de buitenkant en 2 

voor de voering. Gebruik bij voorkeur katoenen stof die kan worden gewassen op 

minstens 60 graden (90 graden is nog beter). Voor de voering kan dezelfde stof worden 

gebruikt als voor de voorkant.  

• Een stuk biaisband, zachte touwtjes of linten van ca. 50 en de 80 cm (afhankelijk van 

de maat van het mondkapje) of linten. Wijziging op het patroon van Libelle: wij 

gebruiken geen elastiek, dat was in de praktijk gebruik niet prettig 

• Het patroon (download het patroon hier) 

 

S TA P P E N P L A N  

Stap 1 Print het patroon.  

Let op: selecteer bij de print-instellingen ‘op 

ware grootte’. Speld het patroon op de 

dubbelgevouwen stof en knip uit. Knip de 

eerste op 1,5 cm voor de naden en knip de 

tweede op 2,5 cm voor voering (zie foto), meer 

dus als aangegeven. Speld het patroon daarna 

op de voeringstof en knip uit. Als het goed is, 

zijn er nu 4 patroondelen.  

Zie ook de foto’s van het prototype op de 

volgende pagina’s. Daar zie je goed waarvoor 

dat extra stukje nodig is. 

Stap 2 Stik de ronde naad (A) van de stof en daarna de ronde naad van de voeringstof aan 

elkaar. Allebei met de goede kant van de stof op elkaar. Nu heb je een voorkant van stof 

en een binnenkant van voeringstof. Strijk de naden open bij beide patroondelen. Stik een 

zoompje in het uiteinde (B) van de voering  

Extra stukje knippen dan op werktekening aangegeven 

https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/zelf-mondmasker-maken/
https://7bfa698b-0807-4190-99ba-50108b00460b.usrfiles.com/ugd/7bfa69_d4452c58b1bd4833844652ff6c2c88b1.pdf
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Stap 3 Naai de stofkant en de voering aan elkaar door ze op elkaar te leggen (de goede 

kanten tegen elkaar). Naai de onderkant (C), dus stof en voering, aan elkaar. Stik daarna 

de stof en voering aan de bovenkant (D) aan elkaar. Tussen beide lagen kan later een 

vulling of filter worden geschoven. Doe het kapje binnenstebuiten en strijk ‘m mooi in 

vorm.  

Stap 4 Maak een tunnelzoom in kant B van de stoflaag en trek het 

touwtje/lint/biaisbandje door het tunneltje. Zet in het midden het lint vast met een paar 

steekjes zodat het er niet uit kan. Niet aan de uiteinden want dan kan het kapje niet meer 

gerimpeld worden. LET OP: de bovenste touwtjes moeten het langst zijn anders kan die 

niet naar boven gestrikt worden, de onderste hebben minder nodig, maar test het even en 

neem het ruim 

Stap 5 Als extra filter kan tussen de voering en de voorste laag keukenpapier of ander non-

woven materiaal worden geschoven. Vervang dit na gebruik en was het mondkapje op 

minstens 60 graden. 

 

Stukje extra rand op de voorkant 

voor het tunneltje 
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