
 
  

CUT ON FOLD / CORTAR A LOMO / COUPER AU PLI / TAGLIARE SULLA PIEGA/ 
AFKNIPPEN OP VOUW / AN DER FALTLINIE SCHNEIDEN 

 

 

EXTERIOR FABRIC- Cut x1

LINING FABRIC- Cut x1

#M3
Face Mask with Darts
Mascarilla Pinzas
Mundschutz mit Abnähern

1 cm (3/8”) Seam allowances are included

Mascherina Pinze
Masque bec de canard
Masker Spieën #smilewithyoureyes

ENG: All the instructions including sizes and how to make the face mask are 
available for free at www.katia.com
ESP: Todas las instrucciones sobre tallas y cómo confeccionar la mascarilla 
están disponibles gratuitamente en www.katia.com
DE: Alle Anleitungen zu den Größen und zur Anfertigung des Mundschutzes 
stehen kostenlos bei www.katia.com zur Verfügung.
IT: Tutte le istruzioni sulle taglie e su come realizzare la mascherina sono 
disponibili gratuitamente su www.katia.com
FR : Toutes les instructions concernant les tailles et la confection du masque 
sont disponibles gratuitement sur www.katia.com
NE: Alle instructies voor de maten en hoe het masker te maken, zijn gratis 
beschikbaar bij www.katia.com



#M3 Masker Spieën
NEDERLANDS

Benodigd materiaal:

Vervaardiging van het masker:

-Koord of elastische banden voor de zijkanten van het masker. 

Kies de maat die U wilt maken, het patroon is niet compleet (dubbelgevouwen in het midden), markeer met 
een radeerwieltje de andere kant van het patroon in spiegelbeeld, zodat het complete patroon verkregen 
wordt. Knip een deel voor de buitenkant en een ander deel voor de voering van het masker. 

De naadtoeslagen van 1 cm, zoals ook de zoompjes aan de zijkant, zijn reeds inbegrepen op het patroon.

1. De twee centrale spieën van het masker samennemen, goede kant tegen goede kant, naai op 1 cm elk 
van deze spieën. 

2. Leg de voering en het gedeelte van de buitenkant tegenover elkaar, goede kant aan goede kant, naai 
het masker bij de rand aan de bovenkant, maak kleine inknippingen in de ronde gedeeltes zodat de naad 
zich beter aanpast. 

3. Vouw het masker open, hierbij openen bij het gedeelte aan de bovenkant en zodanig dat de stof aan de 
verkeerde kant valt, bij de zijkanten twee maal 1 cm dubbelvouwen naar de binnenkant van het masker, 
voor het maken van een dubbel zoompje en naai een stiksteek over de gehele zijkant om de naad vast te 
zetten.

4. Keer het masker naar de goede kant, strijk over de rand aan de bovenkant van het masker en naai een 
stiksteek voor het vastzetten van de naad. 

5. Ga terug en leg de voering en de buitenkant tegenover elkaar aan de goede kant van de stof, uitlijnen 
en naai de rand van de onderkant van het masker. Maak kleine inknippingen in de ronde gedeeltes zodat 
de naad zich beter aanpast.

6. Keer het masker naar de goede kant bij één van de openingen aan de zijkanten. Naai een stiksteek over 
de rand om zo de naad aan de binnenkant vast te zetten. 

7. Knip twee koorden of elastische banden, introduceer de elastische uiteinden in de zijkanten van het 
masker, tussen de buitenkant en de voering van stof. Alvorens dit vast te naaien, vastzetten op de plaats 
en test de lengte. Aanpassen indien nodig, naai de elastieken vast door de uiteinden vast te naaien met 
enkele stiksteken, zodanig dat de zijkanten open blijven om, indien nodig, een filter te kunnen plaatsen.


