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Het Coronamasker als modeaccessoire 
Maak je eigen coole mondmasker met oude sokken, plastic en ander 
materiaal te vinden in je omgeving.  
 
Inspiratie 
 
Kijk aandachtig naar het filmpje “maskers”. Hier zal je grappige en creatieve oplossingen vinden 
voor mondmaskers. Ook vele kunstenaars maakten creaties rond het (gedeeltelijk) verbergen van 
het gezicht. De strafste oplossing is zoals bij Michaël Borremans en René Magritte om je gezicht 
volledig te bedekken. Laat de gekste gedachten in je hoofd spoken om een mondmasker te maken 
dat je misschien zelfs nog kan gebruiken! 
 

 
 
Links: een schilderij van Michaël Borremans, Rechts: een schilderij van René Magritte 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/BKTNx4USdz0


Wat heb je nodig? 
Je kan zowat alles gebruiken dat je vindt en dat je aandacht trekt. We zijn op 
zoek naar 3 soorten benodigdheden: 

1. Voor het mondgedeelte: plastic fles, oud kledingstuk, mooi stukje stof, 
papier, karton, … 

2. Voor de aanhechting: touw, rekkertjes (soms te vinden rond groenten), 
een rits die je plakt (of innaait met behulp van je ouders), schaar, lijm, … 

3. Voor het ‘pimpen’: stukjes papier, delen van een gezicht uit een 
magazine, knopen, snoep, kleine tekeningen… 

 

zo ga je te werk: 

Stap 1: VERZAMELEN 
Loop rond en denk aan hoe je je mond wil verbergen. Open schuiven, kijk onder 
de zetel, loop even op veilige afstand naar buiten, kijk in de lucht,… 
 
Tip: Hou nu al rekening met alle 3 de onderdelen van je masker. 
  
Stap 2: ONTWERP 
Leg al je materiaal open op tafel en stel verschillende mogelijkheden samen.  
 
Let op dat je masker niet te zwaar wordt! 
 
Tip: Nu kan je je al een beeld vormen van hoe je je masker zal aanbrengen.  
 
Stap 3: PIMP 
Dit wordt jouw moment: maak jouw eigen mondmasker. Teken of knip grappige 
monden, ogen, cactussen, vogeltjes, robots om je masker te versieren. Of kies je 
net voor een leeg masker en laat je je materiaal spreken? Alles kan. Verras jezelf 
en je omgeving.  
 
Let op: Probeer je masker veel uit, want een masker laten passen rond je gezicht 
is niet eenvoudig.  
 
Tip: Hou een spiegel bij de hand.  

 
 
 
 



En nu… Geef jezelf een nieuwe naam. 
Je ziet jezelf in de spiegel en misschien herken je jezelf maar half… Zie je er 
liever, gevaarlijker, krachtiger,… uit?  
Neem een foto van jezelf met je masker en stuur het door naar je juf of meester 
of naar: 

  kato.vanpoperinghe@onderwijs.gent.be 
 

Kijk! 
Je kan jouw werk en dat van andere bekijken op https://academiegent.weebly.com/ 
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