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STAP 1
Vouw je stof dubbel, 
leg het patroon erop, 
omtrek het met stift 
en knip het patroon 
uit. 

STAP 5
Sla de randen aan de 
boven- en onderkant 
om en naai de 
rand vast met een 
rĳ gsteek. 
Wil je sneller verder, 
lĳ m dan met kleine 
druppels de randen 
vast. 

STAP 2
Leg de goede zĳ de 
van de 2 lapjes stof 
op elkaar. 
Naai aan de ronde 
kant de lapjes vast 
met een rĳ gsteek. 

STAP 6
Het basismondkapje 
is af. 

STAP 3
Leg het mondkapje 
met de goede zĳ de 
op de tafel, sla de 
beide zĳ kanten
2,5 cm naar binnen. 
Speld de uiteinden 
van de elastieken 
aan de stof en naai 
ze daarna vast.

STAP 4
Het mondkapje ziet 
er nu zo uit. 

GEEF HET MONDKAPJE 
JOUW GLANS

Nu kun je jouw mondkapje verfraaien. Denk na over kleur, patroon 
en andere extra’s. Gebruik hiervoor bĳ voorbeeld mooie reststo� en, 
gekleurd draad, decoratieve strips en pailletten. Met dit mondkapje zal 
je van oor tot oor stralen!
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Benodigdheden > 
> naald en zwart garen
> 2 elastieken van +/- 20 cm
> katoenen zwarte lap stof 36x20cm
> materiaal om het mondkapje te versieren

Ontwerper Karim Adduchi groeide op in Marokko. In zĳ n mode en tekeningen geeft hĳ  
vorm aan zĳ n eigen verhalen, maar ook die van de Imazighen uit Marokko en verhalen van 
vluchtelingen zoals uit Syrië. Daarbĳ  werkt Karim vaak met Marokkaanse patronen en 
borduursels. Van iets ‹eenvoudigs› maakt hĳ  door toevoeging van bĳ zondere materialen, 
vormen en patronen zo iets bĳ zonder stĳ lvols. Inmiddels heeft Karim wereldwĳ d succes met 
zĳ n glamourous outfi ts vol verhalen en betekenis. 
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