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Sophia Bentoh is geboren in Lomé (Togo) en opgegroeid in Nederland. Inmiddels is zij
werkzaam als dessin ontwerper. Een paar jaar geleden presenteerde zij haar eigen
modecollectie (Ibileye) tijdens Amsterdam Fashion Week. Een kleurrijke combinatie dessins
die zij handmatig ontwikkelde met zeefdruk techniek. Sophia’s roots zijn een belangrijke
inspiratiebron. In haar stoffen laat zij Afrikaans traditionele thema’s botsen met westerse
Punk invloeden. Je herkent haar handschrift al snel: dynamische kleuren, gebruik van
geometrische vormen en symboliek.
We gaan beginnen: maken is kiezen
Pak de print die bij jou past of bij degene voor wie je een mondkapje
wilt maken. Ga je voor bont of toch iets subtiels rond de mond?

STAP 1

Leg het sjabloon van de cirkel op
de stof, omtrek het met een stift
en knip de cirkel uit.

STAP 2

Leg de cirkel plat op tafel en
vouw de stof horizontaal tot
een halve cirkel, vouw de stof nu
verticaal tot een kwart cirkel.

STAP 3

Knip eerst de zijde door met
een stofvouw, en knip daarna
de andere zijden met de 2
stofvouwen door.

Benodigdheden >
> katoenen lap stof
> schaar
> spelden
> naald en garen
> elastiek
> een sjabloon van de cirkel in de juiste
diameter : volwassenen 25 - 28 cm /
tieners 23 cm / kinderen 20 cm
> materiaal om het mondkapje te bewerken

STAP 7

Vouw de delen uit elkaar, leg 1
met goede kant naar boven, en
de ander juist met de achterkant
naar boven.

STAP 8

Leg het deel wat met de achterkant
omhoog ligt bovenop het andere
deel, en plaats twee spelden in de
naden boven en onder. Bevestig
de twee delen met naald en draad.
Zorg ervoor dat je ruim
2 a 3 cm open laat bij de hoeken.

STAP 9

Haal het model binnenste buiten
door de opening in de hoeken.
Het is even frummelen... maar
het lukt uiteindelijk wel.

STAP 10

Zie je dat het dubbelzijdig
masker nu bijna klaar is?

STAP 4

Nu heb je vier kwart delen los.

STAP 11
STAP 5

Leg nu de patroon delen met de
ronde zijden naar elkaar toe.

STAP 6

Leg deze met de goede kanten op
elkaar en maak deze
aan elkaar vast met naald en
draad aan de ronde zijde!

Vouw de hoeken twee x om,
plaats een speld, en naai de
hoeken vast. Dit wordt de tunnel
voor het elastiek.

STAP 12

Knip twee stukken elastiek
+/- 30 cm, en haal deze met een
veiligheidsspeld door de tunnel.
Maak een knoop, en schuif de
knoop door naar de tunnel.

Tijd om af te ronden.
Je kunt het mondkapje verder versieren en bijvoorbeeld prints met
elkaar combineren (mix & match) totdat je tevreden bent.

STAY SAFE EN VEEL DRAAGPLEZIER!

