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SWEET DREAMS 
SLAAPMASKER

BENODIGDE MATERIALEN
- 10 cm katoenen velours (CO/PES)
- strijkbare wattine, 
Vlieseline® H 640 (plakbare wattine)

- stukje tussenvoering,  Vlieseline® G 785 
- 35…37 cm elastiek, 20 mm breed

Voor de applicatie:
- lapje wit en gekleurd katoenen plattricot 
zoals op de afbeelding

- garen in de kleur van de plattricots en het 
velours

- tweezijdig plakbare tussenvoering, 
Vlieseline® Vliesofix

- scheurbare tussenvoering, Vlieseline® Stikvlies
- donker mouliné garen 

Verwijder vervolgens de scheurbare tussenvoering en stoom 
het motief aan de goede kant. Borduur het rechter oog en de 
wimpers van het linker oog met drie draadjes mouliné garen 
met de stiksteek.  

Verstevigen: Strijk de wattine op de verkeerde kant van het 
buitenste deel van het masker. Knip de tussenvoering en 
verstevig het binnenste deel van het masker.

Hoofdband: Speld de uiteinden van het elastiek tussen de 
patroontekens op het masker en controleer de lengte van het 
elastiek (zorg voor een stevige lengte omdat het elastiek iets 
rekt tijdens het naaien). Maak het elastiek los. Vouw de 
hoofdband dubbel, de goede kanten op elkaar en naai de lange 
kanten op elkaar. Strijk de naad open en keer de band naar de 
goede kant. Rijg het elastiek door de band en leg de naad van 
de band op het midden van het elastiek. Stik de uiteinden van 
het elastiek op de uiteinden van de hoofdband en leg de 
naden in de juiste vorm. Stik de hoofdband in het midden van 
het elastiek door met een rechte steek of met een zigzagsteek 
en rek het elastiek stevig tijdens het naaien.  
 
In elkaar naaien: Stik de uiteinden van de hoofdband tussen 
de patroontekens op één deel van het masker, de goede 
kanten op elkaar. Speld de beide delen van het masker met de 
goede kanten op elkaar met de hoofdband ertussen. Naai de 
randen van het masker op elkaar en laat tussen de patroonte-
kens van de bovenrand een keersplitje open. Knip de naden 
iets smaller en keer het masker naar de goede kant. Sluit het 
keersplitje met de hand. Stoom het masker en de hoofdband 
licht. 

PATROONDELEN         aantal

1 masker                            2
2 hoofdband*  1
      oog applicatie

KNIPPEN
Neem de patroondelen over van het patroonblad. Knip het 
masker en de hoofdband uit velours zoals aangegeven in de 
patroondelenlijst. Knip de randen van het masker met een 
naad van 1 cm. *De hoofdband is inclusief naad. Knip het 
masker één keer uit strijkbare wattine zonder naad.

WERKBESCHRIJVING 
Steken: Naai de naden met een rechte steek. U hoeft de 
naden niet afwerken.

Oog applicatie: Trek het oog en de iris over op de papieren 
kant van de plakbare tussenvoering en knip de delen uit met 
een ruime naad. Strijk het oog op de verkeerde kant van de 
witte tricot en strijk de iris op de verkeerde kant van de 
kleurde stof. Knip de delen langs de omtrek uit. Verwijder de 
papieren beschermlaag van de delen. Leg het oog en de iris 
volgens het patroon op de goede kant van het masker en 
strijk ze vast.

Speld een stukje scheurbare tussenvoering op de verkeerde 
kant van het masker. Naai het oog en de iris met een rechte 
steek vlak langs de rand vast met garen in de kleur van de 
delen. Hecht de uiteinden van het garen nauwkeurig af. 

hoofdwijdte 54…56 cm
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KT/ls-taite, MA/r-v-d-stofvouw,
RM/Fl-Stoffbruch, CB/grain-fold,
MB/tr-vikning, MDo/df-pliure,
MT/hilo-doblez
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© Copyright
De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor 
privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik 
ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, 
tekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en 
reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is 
slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder 
productie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een 
apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is. Alle rechten 
voorbehouden.
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