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1. Wydrukuj tylko pierwszą stronę.
Nie potrzebujesz wszystkich stron, oszczędzaj papier i drukarkę.
✂

Wskazówki dotyczące zmiany rozmiaru
znajdziesz tutaj: ragmask.com/sizing

2. Sprawdź skalę.
Upewnij się, że szablon dla maseczki został wydrukowany w odpowiednim rozmiarze.
Prawdziwa linijka powinna pasować do linijki wydrukowanej poniżej.
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3. Wytnij materiały.
Tkanina 28x28cm (na jedną maskę)
Najlepsza jest tkanina bawełniana o szczelnym splocie: poszukaj starych poszewek na
poduszki, prześcieradeł, ręczników kuchennych. Im gęstszy wątek tkaniny – tym lepiej. Więcej
o doborze materiałów na stronie: ragmask.com/materials

Tasiemka 160 cm na troczki (4 sztuki po 40 cm)
Tasiemka z pasmanterii jest najlepsza, ale jeśli nie masz do niej dostępu, po prostu wytnij paski
szerokości 2-2,5 cm z tej samej tkaniny, której używasz do maski.

Drut metalowy 10 cm, najlepiej miedziany (1 sztuka na maskę).
Inne rozwiązania dopasowania maski do nosa znajdziesz tutaj: ragmask.com/materials

Filtr 27 x 13,5 cm (opcjonalnie), 1 sztuka na maskę
Dobry ﬁltr można zrobić wycinając odpowiedni kawałek z jednorazowego worka do
odkurzacza o oznaczeniu HEPA, lub z innej włókniny.

4. Połóż ﬁltr na tkaninie i
złóż ją na pół.

5. Zszyj tkaninę z trzech stron jak na rysunku.

5cm

6. Złóż na pół..

7. Oznacz kształt maseczki
używając wydrukowanego
szablonu ze strony 1.

8. Zszyj wzdłuż
zaznaczonej linii.

zacznij tutaj

9. Odetnij nadmiar tkaniny
około 0,5 cm od linii szwu.

10. Odwróć na lewą
stronę.

11. Oznacz za pomocą szablonu
lokalizacje pasków.

12. Przyszyj troczki do zewnętrznej strony maski.
Można też przyszyć troczki pierwszym szwem, ale trzeba później wzmocnić
miejsce przyszycia dodatkowymi szwami.

13. Włóż drut w
kieszonkę
utworzoną przez
pierwszy szew tak
aby znalazł się na
środku nad
nosową częścią
maski.

14. Dopasuj drut
do kształtu nosa.

Używanie i czyszczenie
Dopasowanie
Dopasuj kształt maski wokół nosa odpowiednio
wyginając drut. Zawiąż troczki za głową: górne - nad
uszami, a dolne - pod uszami. Założonej maski nie
należy poprawiać, aby uniknąć zanieczyszczenia rąk
osiadającymi na masce cząsteczkami. Dlatego
szczególnie przy pierwszym założeniu poświęć
trochę czasu na korektę. Maska powinna szczelnie
przylegać do twarzy, ale nie uciskać.
W czasie noszenia minimalizuj kontakt z tkaniną
wewnętrzną i zewnętrzną maski, aby zmniejszyć
ryzyko zanieczyszczenia. Zdejmując maskę chwyć
za troczki, rozwiąż je i zdejmij trzymając za troczek.
Jeżeli zawiążesz troczki na kokardkę będzie je
łatwiej rozwiązać.

Czyszczenie
Maskę należy wyprać po każdym użyciu.
Pielęgnacja i czyszczenie będzie zależało od tego, z
jakiego materiału jest uszyta maska oraz od rodzaju
ﬁltra. (Aby maseczka nie skurczyła się po praniu
należy materiał przed uszyciem maski wstępnie
wyprać i wysuszyć.) Najlepiej przed praniem usunąć
drut z maski.
Więcej informacji o poprawie trwałości i estetyki
maski można znaleźć tutaj: ragmask.com/pro

License & Disclaimer at ragmask.com/legal

Pro Tip: Fast Straps
More tips at ragmask.com/pro

1. Print another copy of
Page 1, trim template. After
making ﬁrst fold, mark
centers of straps.

2. Sew straps on as part of
the ﬁrst stitch. (Backstitch
over straps for added
durability).

3. Fold in half (straps on the
inside of the fold), mark,
sew & cut as before.

