
MAAK_PLAATS 
VOOR MONDKAPJES

PRIDE & PROTEST

(((((
DIY LEVEL
TĲ DSDUUR 45 MIN

PRIDE & PROTEST
Voor ontwerper Bas Kosters is mode een manier om jezelf mee uit te drukken. Hĳ  maakt liefdevolle, 
alarmerende, of inspirerende prints en roept hiermee op tot gelĳ kheid. Beelden en teksten spelen daarbĳ  een 
zeer grote rol, ook op zĳ n mondkapjes. Tĳ dens zĳ n workshop kun je een mondkapje maken in de stĳ l van een 
protestbord, waar jĳ  de drager wordt van je eigen boodschap. Laat zien wat je anderen wilt zeggen. 
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Facemasks are the ultimate opportunity to bring across a message.  Make
your own Bas Kosters communication mask, with YOUR message!
Met mondmaskers kun je perfect een boodschap overbrengen. Maak Facemasks arMet mondmaskers kun je perfect een boodschap overbrengen. Maak Facemasks are the ultimate opportunity to bring acrMet mondmaskers kun je perfect een boodschap overbrengen. Maak e the ultimate opportunity to bring across a message.  MakeMet mondmaskers kun je perfect een boodschap overbrengen. Maak oss a message.  Make
nu je eigen Bas Kosters communicatie masker, met JOUW boodschap!your own Bas Kosters communication mask, with YOUR message!nu je eigen Bas Kosters communicatie masker, met JOUW boodschap!your own Bas Kosters communication mask, with YOUR message!your own Bas Kosters communication mask, with YOUR message!

First measure 11cm from the bottom of the material, and make a small cut
with scissors in the side (selvage) of the fabric. Rip the fabric 

 Cut the length back to 114cm. Now you have a piece 
of 11x114cm.

Meet vanaf de onderkant van de rol stof 11cm naar boven af en maak een Meet vanaf de onderkant van de rol stof 11cm naar boven af en maak een Meet vanaf de onderkant van de rol stof 11cm naar boven af en maak een Meet vanaf de onderkant van de rol stof 11cm naar boven af en maak een First measuMeet vanaf de onderkant van de rol stof 11cm naar boven af en maak een First measureMeet vanaf de onderkant van de rol stof 11cm naar boven af en maak een re 11cm frMeet vanaf de onderkant van de rol stof 11cm naar boven af en maak een  11cm from the bottom of the material, and make a small cutMeet vanaf de onderkant van de rol stof 11cm naar boven af en maak een om the bottom of the material, and make a small cut
klein knipje in de zijkant van de stof. Scheur de stof vanaf dit knipje helemaal klein knipje in de zijkant van de stof. Scheur de stof vanaf dit knipje helemaal klein knipje in de zijkant van de stof. Scheur de stof vanaf dit knipje helemaal klein knipje in de zijkant van de stof. Scheur de stof vanaf dit knipje helemaal with scissors in the side (selvage) of the fabric. Rip the fabric klein knipje in de zijkant van de stof. Scheur de stof vanaf dit knipje helemaal with scissors in the side (selvage) of the fabric. Rip the fabric frklein knipje in de zijkant van de stof. Scheur de stof vanaf dit knipje helemaal from one side klein knipje in de zijkant van de stof. Scheur de stof vanaf dit knipje helemaal om one side from one side frklein knipje in de zijkant van de stof. Scheur de stof vanaf dit knipje helemaal from one side fr
naar de andere kant. Je hebt nu een reep stof van 114cm lang en 11 cm naar de andere kant. Je hebt nu een reep stof van 114cm lang en 11 cm naar de andere kant. Je hebt nu een reep stof van 114cm lang en 11 cm to the othenaar de andere kant. Je hebt nu een reep stof van 114cm lang en 11 cm to the other.naar de andere kant. Je hebt nu een reep stof van 114cm lang en 11 cm r. Cut the length back to 114cm. Now you have a piece naar de andere kant. Je hebt nu een reep stof van 114cm lang en 11 cm  Cut the length back to 114cm. Now you have a piece r. Cut the length back to 114cm. Now you have a piece r.naar de andere kant. Je hebt nu een reep stof van 114cm lang en 11 cm r. Cut the length back to 114cm. Now you have a piece r.
breed.of 11x114cmbreed.of 11x114cm

Add marks at 35cm, 52cm and 69cm as Zet markeringen bij 35cm, 52cm en 69cm Add marks at 35cm, 52cm and 69cm as Zet markeringen bij 35cm, 52cm en 69cm Add marks at 35cm, 52cm and 69cm as 
zoals te zien is in het onderstaande plaatje.shown belowzoals te zien is in het onderstaande plaatje.shown below. zoals te zien is in het onderstaande plaatje.. 

Cut out the grey colour
Now you have straps!   

Knip de grijze delen weg. Wat overblijft zijn de twee linten Cut out the grKnip de grijze delen weg. Wat overblijft zijn de twee linten Cut out the grey colourKnip de grijze delen weg. Wat overblijft zijn de twee linten ey coloured sections.Knip de grijze delen weg. Wat overblijft zijn de twee linten ed sections.
waarmee je je mondkapje straks vast kunt maken.Now you have straps!   waarmee je je mondkapje straks vast kunt maken.Now you have straps!   

Fold your fabric in half and stitch in two darts, with the measu
shown in the image below

Vouw de stof precies op de helft en stik twee suçons met de maten aangeVouw de stof precies op de helft en stik twee suçons met de maten aangeFold your fabric in half and stitch in two darts, with the measuVouw de stof precies op de helft en stik twee suçons met de maten aangeFold your fabric in half and stitch in two darts, with the measureVouw de stof precies op de helft en stik twee suçons met de maten aangerementVouw de stof precies op de helft en stik twee suçons met de maten aangementsVouw de stof precies op de helft en stik twee suçons met de maten aanges -
geven in het onderstaande plaatje. Dit is de stippellijn op het plaatje.shown in the image belowgeven in het onderstaande plaatje. Dit is de stippellijn op het plaatje.shown in the image below. geven in het onderstaande plaatje. Dit is de stippellijn op het plaatje.. 

Use your mask as a communication device, use markers or pencils
to apply your voice.  
Spr ss that message, with your own original mask

Versier je masker om je boodschap over te brengen. Gebruik stof, Versier je masker om je boodschap over te brengen. Gebruik stof, Versier je masker om je boodschap over te brengen. Gebruik stof, Versier je masker om je boodschap over te brengen. Gebruik stof, Use your mask as a communication device, use markers or pencilsVersier je masker om je boodschap over te brengen. Gebruik stof, Use your mask as a communication device, use markers or pencils
verf, stiften of potloden om dit in te vullen op jouw eigen manier.verf, stiften of potloden om dit in te vullen op jouw eigen manier.verf, stiften of potloden om dit in te vullen op jouw eigen manier.to apply your voice.  verf, stiften of potloden om dit in te vullen op jouw eigen manier.to apply your voice.  
Verspreid een boodschap met je eigen persoonlijke masker.Verspreid een boodschap met je eigen persoonlijke masker.Verspreid een boodschap met je eigen persoonlijke masker.Verspreid een boodschap met je eigen persoonlijke masker.SprVerspreid een boodschap met je eigen persoonlijke masker.Spread acVerspreid een boodschap met je eigen persoonlijke masker.ead acroVerspreid een boodschap met je eigen persoonlijke masker.ross that message, with your own original maskVerspreid een boodschap met je eigen persoonlijke masker.ss that message, with your own original mask.Verspreid een boodschap met je eigen persoonlijke masker..
Verspreid een boodschap met je eigen persoonlijke masker.Verspreid een boodschap met je eigen persoonlijke masker.

darts =  folds, that are sewn into
 fabric to take in ease and provide
 shape to the mask.

Suçons: ookwel figuurnaad, een soort darts =  folds, that arSuçons: ookwel figuurnaad, een soort darts =  folds, that are sewn intoSuçons: ookwel figuurnaad, een soort e sewn into
vouw die wordt gestikt zodat het masker  fabric to take in ease and prvouw die wordt gestikt zodat het masker  fabric to take in ease and providvouw die wordt gestikt zodat het masker ovidevouw die wordt gestikt zodat het masker e
een vorm krijgt.  shape to the mask.een vorm krijgt.  shape to the mask.


