
4 situaties om een slaapmasker
te gebruiken tijdens het slapen :

* teveel straatlicht in de eigen slaapkamer

* op reis in vliegtuig of trein

* tijdens een korte 'powernap' overdag

* na werken in nachtdienst

En wellicht weet je zelf nog wel meer
situaties te bedenken ...

Een van de grootste problemen bij het slapen
is teveel licht in de directe omgeving. Daar heb
je niet altijd invloed op en dit kan soms erg
frustrerend zijn!
Vooral wanneer je niet thuis slaapt kan teveel
omgevingslicht een belemmering zijn om in
slaap te vallen en voldoende diep door te
slapen.
Maar ook in eigen huis lukt het niet altijd en
iedereen om storend licht buiten te sluiten. En
langdurig slaaptekort leidt maar al te vaak
tot gezondheidsproblemen!

Gebruik een SLAAPMASKER om beter te slapen

Wanneer zou ik een
SLAAPMASKER

kunnen gebruiken?



Hoe kan ik zelf een SLAAPMASKER maken?
Het is helemaal niet zo moeilijk om zelf een
slaapmasker te maken. Als je eenmaal de
spulletjes in huis hebt is het misschien een
uurtje werk. Of een paar uurtjes als je nog
niet zo handig bent achter de naaimachine ...

De meeste mensen bewaren wel wat restjes
van mooie leuke stofjes. Die komen nu goed
van pas want je hebt voor een slaapmasker
maar weinig nodig!

Wat heb ik allemaal nodig?

Laten we beginnen met het patroon dat hier
is bijgesloten. Dit patroon heeft een extra
diepe inkeping bij de neus waardoor het
masker overal plat tegen de huid aansluit.
Dus geen irritante kiertjes waar toch nog wat
licht doorheen komt!

In principe past het op het gezicht van elke
volwassene. Als het echt nodig is kun je het
natuurlijk ook nog wat aanpassen op de
persoon die het zal gaan dragen.



Linten
In plaats van stevig band met
klittenband sluiting zou je ook aan de
zijkanten linten (2x 45cm) kunnen
vastzetten.
Dat blijft minder goed zitten wanneer
je slaapt maar staat wel heel
spannend voor een zwoel avondje!

Verwerking van het masker

* Neem het patroon over en knip dit 1x uit
elke laag stof ZONDER naadtoeslag.
* Speld de lagen op elkaar met de
speldenkopjes naar binnen gericht
* Vouw vanaf een zijkant het omvouw elastiek
of het biaisband om de buitenrand
* Stik met een rechte stiksteek het band door
en door vast, let er daarbij op dat het band
zowel boven + onder vast zit.
* Stik steeds een klein stukje, vouw dan weer
een stukje band om en stik daarna weer een
klein stukje.

Je hebt 3 lagen stof nodig,
voor elke laag 30x9,5cm:

Onderlaag van donkere, liefst zachte stof zoals
fleece of flanel want deze komt tegen de ogen

Tussenlaag van volumineuze zachte foam zoals
Fiberfill (wat ook wordt gebruikt voor de
vulling van kussens)

Bovenlaag van decoratieve stof (maar het mag
ook dezelfde stof zijn als de onderlaag)

Verwerking van de hoofdband

Elastiek : stik aan 1 zijde het elastiek aan de
binnenkant van het masker. Gebruik een
zigzagsteek bij de binnenrand van de omvouw
en gebruik 2 rijen rechte steek bij de
buitenrand. Pas het masker om, speld het
elastiek niet al te strak op maat vast. Knip het
overschot af en stik de andere zijde van het
elastiek ook vast.

Band : Knip het band in 2 gelijke stukken. Stik
het klittenband met een rechte steek aan
beide uiteinden. Maak het klittenband op
elkaar vast. Stik het band op dezelfde manier
als bij het elastiek aan het masker.

Om het masker rondom af te werken:
60cm omvouwelastiek OF biaisband

Om het masker om het hoofd te binden:
35cm stevig elastiek van 1,5 à 2cm breed OF
40cm band + 4cm klittenband het band liefst
redelijk stevig en minstens even breed als het
klittenband (2cm)



met de complimenten van Merckwaerdigh

Restjes kant
Een perfect project voor die mooie kleine
restjes kant die je zo liefdevol hebt bewaard!
Bedek het hele masker met opengewerkt kant
of stik mooi geschulpt kant alleen op een hoek
of aan de zijkanten.
Stik alleen door de bovenlaag want stiksels
aan de onderlaag kunnen de ogen irriteren.

Borduursel
Borduur (met de machine?) op de bovenlaag
een mooi motief of een toepasselijke tekst.
Stik alleen door de bovenlaag want stiksels
aan de onderlaag kunnen de ogen irriteren.

Zonnebril
Knip 2 stukjes stof als brillenglazen en stik ze
op de bovenlaag. Stik alleen door de
bovenlaag want stiksels aan de onderlaag
kunnen de ogen irriteren.
Maak voor de hoofdband van stof 2 tunneltjes
van 20cm lang die wat wijder uitlopen en
sluit ze met klittenband.

Kattenmasker
Plak 2 driehoekjes aan de bovenkant van het
patroon als kattenoren. De zijkanten van het
masker vallen met het gezicht mee een beetje
rond naar achteren dus plaats de oren niet
teveel opzij. Pas het papieren patroon eerst
even op het gezicht voor je de stof knipt!

Zomaar wat ideetjes ter inspiratie




