MASKA ANTYSMOGOWA TYPU AZJATYCKIEGO
USZYJ JĄ SAM!
potrzebne będą:
• 3 kawałki materiału w rozmiarze 65 x 16 cm każdy, w tym 2 kawałki
bawełny w wybranych przez siebie wzorach i kolorach oraz 1 kawałek
(na wkład) z surówki bawełnianej lub lnu
• kawałek rzepa o wymiarach 3 x 5 cm
• nici i nożyczki

B. WARSTWA ZEWNĘTRZNA

• wydrukowany wykrojnik i ołówek
• kawałek taśmy typu clip-band (np. klips używany do zamknięcia
woreczka z chlebem)
• filtr węglowy PM 2,5 do masek
• maszyna do szycia lub zaawansowane umiejętności szycia ręcznego

Wycinamy warstwy:

Przeszywamy wszystkie

•

Zewnętrzną z bawełny ozdobnej

trzy warstwy razem wzdłuż

•

Środkową na wkład z surówki lub lnu

przerywanej linii

•

Wewnętrzną z osobnych dwóch części
Wywijamy maseczkę na prawą

A. WARS TWA ŚRODKOWA

ZASZEWKI

stronę poprzez kieszeń

Przeszywamy podpórkę dla nosa
Nakładamy warstwy na siebie – kolejno:
C. + D. WARSTWA WEWNĘTRZNA
MATERIAŁ
DO PODWINIĘCIA

A. część środkową zaszewkami do góry
B. część zewnętrzną – tak aby zaszewki
nachodziły na siebie

Przyszywamy rzepy

C. + D. podszyte uprzednio wzdłuż

na końcach

przerywanej linii zaszewkami do góry

7.

Wkładamy filtr
do kieszonki

MASKA SPORTOWA ANTYSMOGOWA DAMSKA/MĘSKA?
USZYJ JĄ SAM!
potrzebne będą:
• ok. 30 cm elastycznego materiału (polecamy neopren)
• wydrukowany wykrojnik
• filtr typu N95 lub N99
• 2 zawory boczne z membranami
• klips z taśmy clip-band

x2

•
•
•
•
•

dwa rzepy o szerokości 3-5 cm o dł 5-7 cm
szpilki, nici, ostre nożyczki
ołówek
mydełko lub biała kredka
maszyna do szycia lub zaawansowane umiejętności szycia ręcznego

Odrysowujemy formę maski

Wszywamy małą kieszonkę, a następnie

i wycinamy dwukrotnie.

wsuwamy w nią „nosek” z taśmy clip-band.
Przyszywamy rzepy na końcach
skrzydełek.

Zaznaczamy i wycinamy otwory.
Zakładamy filtr przy pomocy zaworów bocznych,
które mocujemy w największych otworach maski.
Nakładamy dwa wykroje na siebie i zszywamy
przednią część maski wzdłuż przerywanej linii.

7.

pogłębiamy
dolny szew

