Mondmasker Bernina, gebaseerd op aanbevelingen
van de FOD Gezondheid
Belangrijke informatie:
Het hier beschreven mondmasker voldoet niet aan de hoogste medische richtlijnen
voor mondmaskers en is geen garantie voor het uitsluiten van besmettingsrisico. Dit
mondmasker is niet voor medisch gebruik bedoeld. Gebruik dit mondmasker vooral
om te vermijden dat je zelf andere personen besmet. Dit mondmasker dient niet te
worden gebruikt als je in de buurt van besmette personen bent of als je een besmette
persoon wilt verzorgen. Elke vorm van verantwoordelijkheid, resp. aansprakelijkheid
wordt afgewezen.

Hoe gebruik je een mondmasker op een correcte
manier?
Let op: als je het mondmasker hebt genaaid, is dit niet steriel. Dit moet voor gebruik
eerst op 90° worden gewassen. Was dit daarna minstens één maal per dag op 90°.








Was de handen grondig met zeep, voordat je het masker aanraakt.
Het masker moet zo goed mogelijk aansluiten op het gezicht. Daarom zijn er 2
striklinten voorzien.
Zorg voor een kapsel, waarbij het haar uit het gezicht is.
Neem de beide bovenste striklinten vast, om op het achterhoofd vast te maken.
Positioneer het masker hierbij met de bovenkant op de neusbrug.
Controleer of het voldoende aansluit onder de kin.
Voel of het masker goed aansluit.
Raak het tijdens het dragen niet meer aan.

Hoe verwijder je het mondmasker?





Na het wassen of desinfecteren van de handen is het hierbij belangrijk om naar voor
te buigen, de beide linten met twee handen vast te nemen en los te trekken.
Zeer belangrijk is om het gezicht en het masker daarbij niet aan te raken.
Berg het onmiddellijk in een container om warm te wassen (voorkeur op 90°C).
Was opnieuw de handen grondig met water en zeep.

Wat heb je nodig?









Per masker een lapje van 21 x 21,5 cm en een contrasterend lapje van 21 x 19,5 cm.
Indien je het masker uit één strook stof maakt, kun je een lapje van 21 x 39 cm
nemen. Dan knip je de bovennaad van de beide delen af en plakt ze tegen elkaar.
Geschikte buitenstof: katoen voor keukenhanddoeken, antibacteriële stof (bijv. voor
beddengoed). Geschikte binnenstof (filter): stukje stofzuigerzak, papieren zakdoek.
Lint om aan het achterhoofd en in de nek te strikken, (4 x 40 cm).
Naaimachine
Passend naaigaren
Stofschaar
Patroondeel voorkant (buitenkant):
Patroondeel achterkant (binnenkant):
Print de beide patroondelen hieronder af. Let erop dat de instelling van de printer op
“Ware grootte” staat. Knip ze uit.
Het patroon is net 21 cm breed, dat is de breedte van je A4-blad. Bij het uitprinten zal
je merken dat de buitenste mm niet afgedrukt wordt, maar dat geeft niet, de breedte
van je blad is de breedtemaat.

Werkwijze
Leg het patroondeel op de stof en knip het uit.

Geef knipjes in de naden als merkteken waar je straks gaat vouwen om te strijken.

Volgende afbeeldingen tonen het mondmasker met de dagzijde (goede kant van het
stof) naar boven.
Strijk de vouwen in de beide patroondelen.
Vouw ook de omslag (2 cm) van de voorkant van het mondmasker naar onder (naar
de binnenzijde van het mondmasker) en strijk in.
Vouw om en speld op de zijkanten vast.

Overlock of zigzag de onderste zoomnaad van de beide delen.

Strijk de onderste naad van de voorkant van het masker 1 cm om naar de onderkant
(binnenkant van het mondmasker) en stik vast op 7,5 mm.

Speld de striklintjes op de aangegeven plaats op de achterkant van het mondmasker
(op de zichtbare, goede kant van de stof). Let erop dat alle lintjes in het midden
liggen (om te voorkomen dat je ze meestikt). Let op 1,5 cm afstand van de bovenkant
van de stof (tenzij je alles uit 1 stuk stof maakt).

Speld het andere deel erop (goede kanten van het stof tegen elkaar). De omslag van
de voorkant ligt nu naar buiten de lintjes naar binnen. Je ziet nu de binnenkant van
het mondmasker, de slechte zijde van het stof.

Stik de zijnaden en de bovenkant (als het om 2 lappen stof gaat natuurlijk)
dicht. Knip de hoekjes uit (als het om 2 lappen gaat), om straks het binnenstebuiten
keren te vergemakkelijken.

Werk de gestikte naad rondom indien mogelijk met een overlocker of overlocksteek
af. Op de linkerkant zie je dat ik het overlocken startte op 3 cm van de rand (richting
naar de open rand toe), daarna het werk omkeerde om volledig rond te locken (zo
heb ik geen losse draden op de kant).

Keer het mondmasker binnenstebuiten. Je bent klaar. Door de gleuf onderin kan een
filter aangebracht worden.

Bij het dragen gaan de plooitjes in de beide delen automatisch open, zodat het
masker vrij goed rond het gezicht sluit.

