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1. Imprima apenas esta folha.
Você não precisa das outras páginas, economize papel.

2. Verifique a escala.
Certifique-se de que imprimiu no tamanho correto. Uma régua de verdade 
deve ter as medidas iguais a debaixo.
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3. Corte os materiais.

28x28cm de tecido, 1 por máscara
2.5x40cm de tecido para as tiras, 4 pedaços por 
máscara

26x13cm filtro (opcional)*, 1 pedaço por máscara 

10cm fio de metal, 1 pedaço por máscara, fio de cobre 14ga 

funciona bem
* Eficácia de vários materiais de filtro a serem divulgados.

Veja o site ragmask.com/materials para as informações mais 
recentes.
Mesmo sem o filtro (apenas tecido) pode ser mais efetivo que não 
usar máscaras.



5. Costure os 3 lados.
~0.5cm de espaço pra costura, rápido > 
bonito.

4. Dobre o tecido sob o filtro.

5cm



6. Dobre.

7. Faça as marcações.

8. Costure. 9. Corte.

comece aqui

Use o molde da página 1.



10. Vire do avesso. 11. Marque o local das tiras.

12. Costure as tiras do lado de fora da 
máscara.
Veja a última página para um jeito mais rápido ainda 
de instalar as tiras.



13. Insira o fio de 
metal e centralize 
em cima do nariz.

14. Modele o fio 
para que esteja de 
maneira 
aproximada à 
forma de um 
nariz.



Use
ragmask.com

Detalhes de uso e cuidado em breve...



Dicas: Tiras rápidas 
Mais dicas em ragmask.com/pro

1. Imprima outra cópia da 
primeira página, corte o 
molde. Depois de fazer a 
primeira dobra, marque o 
centro das tiras.

2. Costure as tiras como 
parte da primeira costura 

(faça o ponto vai e vem nas 
tiras para ficarem mais 
seguras e duráveis).

3. Dobre no meio (tiras do 
lado de dentro da dobra), 
marque, costure & corte 
conforme ensinado 
anteriormente.




