
Instruksies:  

Stryk en vou presies met selfkante op mekaar om dubbellaag te kry. 

Maskerpatroon word op dubbellaag gesny maar ons gebruik net een laag 

per masker.  Merk eers stroke uit voordat patroon geplaas word. 

 

Indien verkies kan stroke gesny word en dan die patrone volgens elkeen se strook. 

 

Tru-stik asb altyd by die begin en einde om werk te versterk. 

 Sny maskerpatroon uit die stroke uit op die materiaal. 

 Sny dieselfde uit op die calico maar sny die patrone in die breedte in die helfte deur. Slegs 

die helfte gaan per masker gebruik word om ‘n filter te maak. 

 Stryk lap sodat dit mooi glad is en plaas calico op VK van lap 1cm van die bokant af. 

 Vou die lap oor die calico om ‘n 1cm soompie te maak en stryk plat. Steek vas. 

 Vou ook ‘n 1cm soompie aan die onderkant en stryk plat. 

 Vou die bokant en onderkant netjies op mekaar en stryk goed plat sodat daar ‘n middellyn 

ingestryk word. Die calico sal op die stadium te lank wees maar ons kom daarby. 

 Vou lap oop en stik die bo en onder soompies mooi op die randjies in met ‘n 2.5 – 3cm 

steeklengte.  

 Stik ook presies op die middellyn bo op die calico om dit vas te kry aan die ander pant. 

 Knip nou die oortollige calico weg, so 2mm van die stiklyn af. 

Stryk die soompies mooi plat. 

 Le nou die pant met die RK na jou toe. Ons werk nou met een helfte op n slag. 

 Vou die helfte na die middellyn toe om te halfveer en stryk ‘n naat in. 

 Vou die bo-deel van die helfte wat oorgevou was weer terug na onder om weer te halveer en 

stryk plat. 

Belangrik: 

• Vinnig om te maak   

• Multilae (3) 

• Filterlaag  ingesluit 

• Maklik vir asemhaling 

• Oor rekkies of 

verstelbare bandjies 

Beacon Church & JumpStart - COVID-19 Maskers 

Stiksters - Baie Dankie! 

‘n GROOT dankie aan elkeen van ons dames wat julle 

tyd en talent gee om te help stik om soveel moontlik 

maskers te maak vir die in nood.  

Belangrik: 

Was die materiaal voor  jy begin meet en sny.  

 

Groot 
38 x 20 cm materiaal 
19 x 20 cm calico 
Rek 19 cm (x2) or 
Bandjies 35 cm (x4) 
 
Medium 
34 x 18 cm materiaal 
17 x 18 cm calico 
Rek 17 cm (x2) or 
Bandjies 30 cm (x4) 
 
Klein 
30 x 16 cm materiaal 
15 x 16 cm calico 
Rek 15 cm (x2) or  
Bandjies 25 cm (x4) 



 

 Bring agterste deel op in ‘n vou tot dit gelyk is met die voorste deel. Die gedeelte sal nou ook 

self mooi in die middel naat vou. 

 Stryk mooi plat. 

 Daar is nou merkers ingestryk wat jou voulyne gaan wees vir die plooie. 

 Doen nou presies dieselfde met die ander deel om jou merkers te kry vir die plooie. 

 Neem nou 1ste lyn naaste aan die soompie wat jy gestik het en vou hom in die helfte tot hy 

n mooi plooi maak na die volgende merker wat jy ingestryk het. Steek vas. 

 Neem nou die merker naaste aan die middellyn en vou hom navore ook na dieselfde 

ingestrykte naat toe tot hy mooi teenaan die een is wat jy so pas gevou het. 

 Steek vas en stryk beide die plooie mooi in. Draai om en stryk plooi ook mooi plat aan die 

agterkant. 

 Doen nou ook dieselfde met die ander helfte van die pant en vou plooie presies dieselfde in. 

 Nou het jy 2 helftes wat presies dieselfde lyk. 

Onthou ons werk net op die een helfte van die patroon. 

 Steek die rek of bandjies aan die RK van die helfte wat die calico deel aan het, vas. 

 Vir die rek kom punt 1 op die rand en in die helfte van die soompie wat jy gestik het, vas.  

 Die 2de punt kom so 2mm van die stiklyn wat jy gestik het vir die middellyn ook op die rand 

vas. Hy sal nou ‘n lus maak hier. Maak net seker dat hy uit die pad is sodat jy dit nie sal 

vasstik as jy die nate toestik nie.  

 Vir bandjies kom dit op presies dieselfde plek vas as die rek, hier gaan jy net 4 afsonderlike 

bandjies gebruik. Maak seker hulle is nie in die pad as jy die nate gaan toestik nie. 

 Steek die sykante mooi op mekaar vas en stik vas. 

 Knip hoekies baie versigtig weg sodat stiksels nie beskadig word  nie. 

 Dop om en rol nate mooi uit, steek met speldjies en stryk plat. 

 Sit die bokant wat die soompies in het mooi op mekaar en steek vas. 

 ‘Top stitch’ op die randjie reg rondom die masker om bopunt toe te maak en mooi plat te 

kry. 

 

En daar is jy klaar! 

Baie dankie! Iemand gaan baie bly wees. 
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Metode1 - Beginners kan stap vir stap volg 

Metode 2 - Werk in een stuk  
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 Spesiaale dankie aan Hester 

Nigrini vir al die beplanning, 

toets,  instruksies en fotos 


