
 
 

RICHTLIJNEN 

• Dit is geen medisch materiaal. Maar je beschermt jezelf en anderen wel veel meer dan 

zonder masker. 

• Zorg dat het mondmasker goed aansluit rond de neus en de kin, je moet met mond en neus 

door het mondmasker ademen. 

• Verschillende lagen stof bieden een betere bescherming dan een enkelvoudige laag. 

• Filtermaterialen, zoals een stofzuigerzak, in het masker verwerken is een goed idee. 

• Hele dikke lagen stof maken het moeilijker om door te ademen en zijn onaangenaam om 

het masker voor een langere tijd te dragen. Vermijd dus dikke maskers die je meer doen 

zweten of jeuk geven omdat je daardoor je gezicht (onbewust) gaat aanraken. 

• Het is essentieel dat je de zelfgemaakte mondmaskers regelmatig wast op een 

kookprogramma (90 graden).  

• Was je zelfgemaakte sjaaltjes zeker voor je het aan iemand anders geeft. 

 

STAP-VOOR-STAP 

1. Leg het patroon op het sjaaltje en teken het 4 keer af. 
2x met de print van het patroon naar boven 

2x met de print van het patroon naar beneden (spiegelbeeld dus) 

 



2. Knip de (witte) boord van het sjaaltje (deze heb je nog nodig) 
Knip de 4 getekende patronen uit. 

 

3. Heb je 2 sjaaltjes? Dan kan je binnen- en buitenzijde een verschillende kleur 

geven. 
Snij het lint in 4 stukken van 35-40 cm. (hou ze zo lang mogelijk, inkorten kan altijd) 

 



4. Zoek een stuk ‘volle’ elektriciteitsdraad (of soortgelijke) van 8 tot 10cm 

Ideale dikte is 3x2,5mm. 

 

5. Strip de mantel van de draad 

 



6. Rol de koperdraad goed recht en knip scherpe randjes er af 

 

7. Speld per kleur (= binnenzijde en buitenzijde) de kromme zijde vast en stik 

op 0,5 cm van de rand. Zorg dat je Kazou-logo aan de buitenzijde staat. 

 



8. Leg de 4 linten op de hoeken zoals op de afbeelding. Kazou-logo naar boven 

 

9. Leg de binnenzijde (hier blauw) met de naad naar boven en speld vast. 
Naai rondom de 2 delen aan elkaar. 

Opgelet: laat een opening van een 4-5cm bovenaan  

(daar waar de linten naar buiten komen)  

 



10/ Draai alles door de opening naar buiten. 
Volledig binnenstebuiten keren dus 

 

11. Plooi de elektriciteitsdraad lichtjes en plaats deze in het masker. 
Vouw de rand van de buitenzijde (hier roze) erover. 

 



12. Vouw de rand van de binnenzijde (blauw) naar binnen en speld de 

binnenzijde tegen de buitenzijde. 

 

13. Stik het volledige mondmasker op 0,5 cm van de rand door zodat de lagen 

goed op elkaar blijven zitten. 

 



14. Zet een zigzagsteek op de uiteinden van de linten zodat deze niet rafelen bij 

veelvuldig gebruik. 

 


