
1. Imprime esta página. 
Não precisa de outras páginas, guarde o seu papel.

ragmask v2.2 
ragmask.com

2. Averigúe a regra. 
Verifique se esta imprimido no tamanho correto.  

Uma regra real deveria corresponder a regra mostrada abaixo. 

0 in 1 2 3 4 5 6

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

✂



3. Corte as materiais.

11”x11” (28x28cm) de pano, 1 pedaço por mascara


1”x16” (2.5x40cm) de pano para as fitas, 4 pedaços por mascara

10”x5” (26x13cm) filtro (opcional)*, 1 pedaço por mascara 
4” (10cm) fio de metal, 1 pedaço por mascara, 14ga fio de cobre 
funciona bem


* A efetividade de diferentes materiais de filtro será comunicado.  
* Visite ragmask.com/materials para a informação mais atualizada. 
   Even no filter (just fabric) can be more effective than no mask at all.



5. Costure em 3 lados. 
~3/16” (0.5cm) de distância para a costura, rápido > bonito.

4. Dobre o pano encima 
do filtro.

2” (5cm)



6. Dobre.

7. Marque.

8. Costure. 9. Corte.

somece aqui

Use o molde da página 1.



10. Dobre de adentro 
para fora.

11. Marque a ubiquação 
das fitas.

12. Costure as fitas no lado exterior da mascara. 
Veja a ultima página para uma maneira mais rápida para instalar as presilhas.



13. Inserte o fio 
para que fique no 
centro encima do 
nariz. 

14. Dobre o fio 
para que tome 
forma aproximada 
de nariz.



Use a mascara 
ragmask.com

Uso e detalhes de cuidado serão comunicados…



2. Costure as fitas como 
parte da primeira costura. 
(Pesponte encima das fitas 
para aumentar a 
durabilidade). 

Dica: Fitas Rápidas  
Mais em ragmask.com/pro

1. Imprime outra copia da 
página 1, corte o molde. 
Depois de fazer a primeira 
dobrada, marque o centro 
das fitas.

3. Dobre no meio (com as 
fitas adentro da dobrada), 
marque, costure e corte 
como antes.


