Mondkapje voor touwknopers

Online challenges
“Laat je uitdagen!” zeggen we bij Scouting altijd. Maar het internet kan
er ook wat van… YouTube, TikTok en allerlei andere sociale media
puilen uit van de challenges. De ene uitdaging nog gekker dan de
andere. Sommige challenges werden echte memes. Ken je deze nog?
PS. Try not to laugh!

1.

IJskoud water over je
hoofd gieten om aandacht
te vragen voor de ziekte
ALS (2014)
A. Ice Bucket Challenge
B. ALS Challenge
C. Ice Cool Challenge

2.

Een petfles half met water vullen en hem
dan zo gooien dat ie rechtop staat (2016)
A. Flipflop Challenge
B. Water Bottle Challenge
C. Bottle Flip Challenge

3. Foto’s posten van een zwaar vervuild
natuurgebied, en daarna van het
(door jou) schoongemaakte gebied
(2019)
A. Cleanup Challenge
B. Thrashtag Challenge
C. Dirty Earth Challenge

4. Heel snel zorgen dat je voeten de
grond niet meer raken als iemand
dit tegen je zegt! (2017)
A. Get Off Your Feet Challenge
B. The Floor is Sticky Challenge
C. The Floor is Lava Challenge

5. Je handen vaak en grondig wassen
zodat je jezelf en de rest van de wereld
goed beschermt tegen het coronavirus,
zoals voorgedaan door een beroemde
zangeres op TikTok (2020)
A. We Shall Overcome Challenge
B. I Will Survive Challenge
C. Count on Me Challenge

Mondkapjes kun je kopen of zelf maken. Voor
de meeste zelf-maak-modellen heb je een
naaimachine en elastiek nodig. Maar als je een
knoop in een touw kunt leggen, en een beetje
scout kan dat, zie je hier een ontwerp dat uit
eenvoudig materiaal en zonder naaimachine is te
maken.
Het mondneusmasker wordt gemaakt van
‘non-woven’ schoonmaakdoek, dat op rol en in
verschillende kleuren verkrijgbaar is in onder

andere de supermarkt. In plaats van elastiek
wordt het masker met een hoofdband vastgemaakt. Dat is een gevlochten koord met een
knoop waarmee de band wordt afgesteld en
makkelijk vast en los is te maken. Met het zelfde
koord wordt het masker gevormd. Het masker,
met vier lagen stof, kun je wassen en dus vaker
gebruiken. Patroon, alle informatie en een video
vind je op knoopenzo.nl/mask. Je leert er
waarschijnlijk ook een nieuwe manier om de
paalsteek te maken.

Meer informatie over dit onderwerp:
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