
1. Druk alleen deze pagina af. 
De andere bladzijden heb je niet nodig - het spaart papier.
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2. Controleer afdrukgrootte. 
Zorg ervoor dat een echte lineaal/centimeter gelijk is aan de hier afgedrukte.
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ragmask.com/sizing 



3. Materiaal knippen.

Neem stof 28x28 cm – een stukje per masker

Dicht geweven katoen is het beste, zoek oude kussenslopen, lakens of 

droogdoeken. Hoe dichter geweven hoe beter.


40 cm bandjes om vast te maken, 4 stuks per masker

Stootband is het beste maar als je dat niet hebt kun je ook 2,5 cm bandjes maken 

van dezelfde stof als het masker.

10 cm metaaldraad, 1 per masker 
1.5 mm koperdraad werkt heel goed.


26x13 cm filter (optioneel).

De meeste mensen laten dit weg. Een extra laag stof kan effektief zijn.


Een dun wattenlaagje werkt goed.



5. Naai 3 kanten dicht met 0,5 cm zoom. Het is snel en 

ziet er goed uit.

4. Vouw de stof over het 

filter.

5cm



6. Vouw.

7. Teken af - gebruik het 

voorbeeld op pagina 1.

8. Naai. 9. Snij af.



10. Binnenste buiten keren. 11. Markeer waar bandjes 

vastgenaaid moeten worden.

12. Naai de bandjes vast aan het masker. 



13. Steek de 

metaaldraad in 

het masker en 

centreer over de 

neus.

14. Vervorm de 

draad ongeveer in 

neusvorm.



Wear & Care

Passen 

Pas de neusdraad totdat het masker comfortabel en 
goed sluitend zit.

De bovenste bandjes dichtknopen boven de oren, 
de onderste onder de oren.

Hoe minder je aan het masker zit hoe beter (handen 
dragen ziekte over) – dus neem de tijd bij het eerse 
aandoen.


Minimaliseer het contact aan de binnen- en 
buitenkant van het masker om verontreiniging te 
voorkomen. Gebruik de bandjes voor het aan- en 
afdoen.


Schoonmaken 

De maskers moeten na elk gebruik worden 
schoongemaakt.


Het onderhouden en schoonmaken van het masker 
hangt van het gebruikte materiaal af. De 
wasmachine is meestal wel goed maar wees 
voorzichtig met een wattenlaagje in het masker.


Misschien moet het metaaldraadje er uit voor het 
wassen.
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License & Disclaimer at ragmask.com/legal



2. Naai de bandjes vast als 

onderdeel van het eerste 

naaien. (Naai heen en weer 

over de bandjes voor extra 

sterkte).

Pro Tip 
ragmask.com/pro

1. Druk nog een kopie van 

pagina 1 af. Na de eerste 

vouw, markeer het 

middenpunt van de bandjes.

3. Vouw in de helft (de 

bandjes binnenin), markeer, 

naai en knip zoals eerder 

beschreven.


