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1. Skriv ut kun denne siden.
Du trenger ikke de andre sidene, spar papir.
✂

Størrelsestips på ragmask.com/

2. Sjekk skalaen.
Vær sikker på at det ble skrevet ut i rett størrelse. Et virkelig målebånd bør matche skalaen under.
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3. Klipp ut stoﬀet.
11”x11” (28x28cm) tøy, 1 stykk pr maske
Tettvevd bomull er best, se etter gamle putevar, laken, eller kopphåndkle; jo
tettere tråder, desto bedre. For materialinformasjon samt andre tips, besøk
ragmask.com/materials

16” (40cm) strips til stropper, 4 stykk pr maske
Tyll-bånd, eller andre ikke-frynsende materialer er best, men om du ikke har noen
bare kutt 1” (2.5cm) strips av det samme tøyet du brukte til masken.

4” (10cm) metalltråd, 1 stykk pr maske, 14ga kobbertråd fungerer bra
For andre valg av metalltråd, besøk ragmask.com/materials

10”x5” (26x13cm) ﬁlter (valgfritt), 1 stykk pr maske
Mange personer bare dropper ﬁlteret! Tøy alene kan være eﬀektivt.
Tynt for er også et godt alternativ for å gi masken form.

4. Fold stoﬀet over ﬁlteret.

5. Sy rundt 3 sider.
3/16” (0.5cm) søm kant, raskt > ﬁnt.

2” (5cm)

6. Brett.

7. Merk.

Bruk mal fra side 1.

8. Sy.

9. Klipp.

start here

10. Vend innsiden ut.

11. Merk stropp-fester.

12. Sy på stropper på utsiden av masken.
Se “Pro Tips” på slutten, for en enda raskere måte å feste stropper på.

13. Sett inn
metalltråden og
sentrer over
nesen.

14. Bøy
metalltråden til
omtrentlig neseform.

Bruk og vedlikehold
Passform
Juster metalltråden ved nesen for å gi masken en
komfortabel, tett passform. Fest de øvre stroppene
bak hodet over ørene, og de nedre stroppene bak
hodet under ørene. Jo mindre du trenger å ﬁkle med
masken, jo bedre (hender sprer sykdom), så bruk tid
på å gjøre nødvendige justeringerførste gang du tar
den på.
Minimer kontakt mellom innsiden og utsiden av
maskenfor å redusere risikoen for smitte. Bruk
stroppene til å ta masken av og på. Knyt en sløyfe
eller renneløkke for enkel på- og avtagning.

Rengjøring
Alle masker må rengjøres etter hver bruk.
Vedlikehold og rengjøring kommer an på hvilke
materialer du laget masken med. Hvis du brukte et
ﬁlterlag, kan det avgjøre om du kan vaske den i en
vaskemaskin. (Tips: forvask og tørk før du lager
masken så de ikke krymper senere).
Typen og tykkelsen på metalltråden kommer an på
om det er fornuftig å ta den av før vask.
Hvis du er bekymret for om noen frynsete kanter, så
legger vi til Pro Tips for viderekommende syere på
ragmask.com/pro med tips for å modiﬁsere instruksjonene for en enda bedre varighet
og produktkvalitet.
For oppdatert informasjon, vennligst besøk ragmask.com.

Lisens & ansvarsfraskrivelse på ragmask.com/legal

Pro Tips: Fest
Stropper
1. Skriv ut enda en kopi av
Side 1, kant-mal. Etter at du
har laget den første bretten,
merk senter på stroppene.

2. Sy på stroppene som en
del av den første sømmen.
(Sy dobbelt over stroppene
for økt holdbarhet).

3. Brett I to (stropper på
innsiden av bretten), merk,
sy & kutt som før.

