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MASECZKA OCHRONNA 
2-WARSTWOWA

W 3 ROZMIARACH

Wykrój do szycia





CZAS WYKONANIA

POZIOM TRUDNOŚCI

JAKIEGO MATERIAŁU

ILE POTRZEBUJESZ
MATERIAŁU?

MOŻESZ UŻYĆ?

POTRZEBNE

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZMIARU

DODATKI?

krótko          średnio       długo

bardzo łatwy       bardzo trudny

- bawełna lub dzianina bawełniana 
   (dzianina dresowa)
- włóknina medyczna

 
-Maseczka 2-warstwowa: 20 x 70 cm

- Miarka krawiecka
- Nici
- Kreda, ołówek lub długopis
- Szpilki
- Ostre nożyczki 
- Cienka gumka na zauszniki 
Długość gumek dla maseczek-
L- 17-18 cm
M-15-16 cm
S-13-14 cm
- Maszyna do szycia

Rozmiar L – dla osób o pełnej twarzy
Rozmiar M –dla osób o średniej twarzy
Rozmiar S – dzieci lub osób o małej i drobnej twarzy.

Porada: każdy rozmiar można zwiększyć lub zmniejszyć, jeśli do 
linii C i D wykroju dodamy lub odejmiemy taką samą ilość cm.
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Wytnij wykrój po linii, która odpowiada wybranemu przez  Ciebie rozmiarowi.

 

Złóż materiał na pół i potem jeszcze raz na pół wzdłuż dłuższego boku. 
Przyłóż do złożonego materiału wykrój i obrysuj. 

Następnie zepnij szpilkami wszystkie warstwy materiału i 
wytnij zgodnie z obrysem 4 części maseczki. 

Podpowiedź: każdą warstwę maseczki możemy uszyć z innego materiału

LINIA A LINIA D

LINIA B

LINIA C



SZYCIE
ZASADA OGÓLNA 

Wykrój ma dodane 0,7 cm zapasu na zszycie.

1. Na linii A obu części maseczki, w miejscu zaznaczonym uszczypnij 
materiał zgodnie z kierunkiem strzałki narysowanej na wykroju i przypnij 
szpilkami powstałe wybrzuszenie.

2. Ułóż dwie maseczki prawą stroną do prawej. i zszyj wzdłuż linii D. 
Wykonaj to samo z drugą warstwą maseczki.

3. Na obu warstwach maseczki lekko zetnij rogi i zrób nacięcia materiału co 
1,5-2 cm na linii D od brzegu do szwu – uważając, żeby nie przeciąć miejsca zszycia.

LINIA D



4. Po prawej stronie jednej z warstw maseczki – prostopadle do linii A - przypnij  z obu stron 
gumki układając je w odległości 1 cm od  linii B i C koniecznie pętelkami do wewnątrz
( żeby nie mieć problemu po wywinięciu maseczki) i następnie je przyszyj.

5. Połącz dwie warstwy maseczki prawą stroną do prawej tak, aby szwy się spotkały. 
Następnie zeszyj je dookoła, w odległości 0,7 cm od brzegu, pamiętając żeby zostawić 
dziurę między gumkami z jednej strony.

6. Zrób nacięcia na linii B i C na jak w pkt. 3 i zetnij rogi, żeby maseczka dobrze się układała.



7. Wywiń maseczkę na prawą stronę i wzmocnij boki maseczki przeszywając ją z obu stron 
wzdłuż linii A. w ten sposób zaszyjesz otwór, który był zostawiony na wywinięcie.

8. Przed użyciem wypierz maseczkę w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, następnie zalej ją 
wrzącą wodą i zostaw na kilka minut. Wysusz ją wieszając za gumkę, następnie uprasuj po 
obu stronach. Maseczka jest gotowa do użycia.
Maseczkę możemy nosić na jedną lub na drugą stronę – oczywiście po wypraniu i sterylizacji.

WAŻNE:
Pamiętaj, że maseczka przede wszystkim chroni innych a nie Ciebie.  Jednak w sytuacji, kiedy 
tak do końca nikt nie jest pewien czy jest jeszcze zdrowy czy zarażony, możemy nosić ją 
wszyscy. Zasada jest taka, że maseczkę nosimy maksymalnie do 30 min lub do momentu, 
kiedy czujemy, że robi się wilgotna. Ściągamy ją za zauszniki i nie dotykamy przodu maseczki. 
Maseczkę możemy znów użyć, jeśli wykonamy czynności zgodnie z pkt. 8. Czyste maseczki 
przechowujemy w upranych, zalanych wrzątkiem, wysuszonych i wyprasowanych woreczkach. 
Dlatego dobrze jest uszyć sobie i bliskim kilka takich maseczek i woreczków. Możemy do tego 
wykorzystać stare ubrania lub inne bawełniane rzeczy, które nam się znudziły (np. obrusy, 
poszewki, itp.). Gdy nie mamy maszyny, możemy je uszyć ręcznie.


