
MAAK_PLAATS 
VOOR MONDKAPJES

(((((

YAMUNA FORZANI
FRIENDLY 
RAINBOW MASKS 
ZORG DAT JE NOOIT VERGEET HOE GEWELDIG JE BENT, 
PRECIES ZOALS JE BENT!

DIY LEVEL
TĲ DSDUUR 45 MIN

ZORG DAT JE NOOIT VERGEET HOE GEWELDIG JE BENT, 
PRECIES ZOALS JE BENT!



STAP 1  
Vouw de stof dubbel 
en speld tegenover 
de stofvouw 2 x 
op 6 cm de stof 
vast. Let op dat de 
goede zijden aan de 
binnenkant op elkaar 
liggen. 

STAP 2  
Pak naald en draad 
en naai met rijgsteek 
van de zijkanten 
tot aan de speld. 
Hecht goed af met 
extra rijgsteken over 
elkaar. 

STAP 3  
Naai de andere 
zijden van de stof 
ook vast met een 
rijgsteek. 

STAP 4  
Zoek de opening 
van de stof en keer 
binnenstebuiten. 

STAP 5  
Leg de kant met de 
opening voor de 
filter op de tafel. 

TIPS
Experimenteer met kleur, glitter en textiel. 

Wil je een extra filter? Vouw een tissue dubbel en schuif het 
via de opening in je mondkapje. 

STAP 6  
Vouw nu 2x plooien 
van +/- 4 cm voor 
het mondkapje en 
speld ze vast. 

STAP 7  
Naai de zijkanten 
met de plooien vast 
en knip 2 elastieken 
van 20 cm. 

STAP 8  
Naai de elastieken 
aan de achterkant 
van je mondkapje. 

STAP 9  
Je basismondkapje 
is klaar. Tijd om het 
verder te versieren!

YAMUNA FORZANI
FRIENDLY  
RAINBOW MASKS 

Benodigdheden >  
> lap stof 37,5 cmx18 cm
> elastiek
> spelden
> naald en garen
> schaar 
> spullen nodig voor het bewerken (zie de tips) 

Queer-kunstenaar Yamuna Forzani vindt dat we onszelf allemaal zouden moet vieren. Ze 
studeerde in 2016 af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in de richting 
Textiel & Mode en weet alles van het aankleden van grote sterren. Nadat Yamuna haar 
mondkapjes met kleurrijke breisels op instagram zette liep het direct storm. Wie wil er nou 
niet sexy & safe zijn?


