
1. Yalnizca bu sayfayi yazdir. 
Diğer sayfalara ihtiyacınız yok, kağıdınızı sarf etmeyin.

ragmask v2.3b2 
ragmask.com

2. Ölçeği kontrol et. 
Doğru boyutta yazdırıldığından emin olun. Gerçek bir cetvel aşağıdaki cetvelle eşleşmelidir.
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Boyutlandırma ipuçları için şu adresi 

ziyaret edin: ragmask.com/sizing 



3. Kesilmiş malzemeler.

28x28cm (11”x11”) kumaş, maske başına 1 adet

Sıkı dokunmuş pamuk en iyisidir, eski yastık kılıflarını, çarşafları veya bulaşık 

havlularını arayın; iplik sayısı ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Malzeme 

bilgileri ve diğer ipuçları için şu adresi ziyaret edin:  ragmask.com/materials


40cm (16”) kayışlar için şeritler, maske başına 4 adet

Gabardin bant veya başka bir yıpranmayan malzeme en iyisidir, ancak eğer yoksa, 

maske için kullandığınız aynı kumaştan 1 ”(2.5cm) şeritler kesin

10cm (4”) metal tel, maske başına 1 parça, 14ga bakır kullanimi tavsiye edilir.

Burun teli için farklı seçenekler için, şu adresi ziyaret edin: ragmask.com/materials


26x13cm (10”x5”) filtre (isteğe bağlı), maske başına 1 adet

Birçok kişi filtresiz olarak maske yapabilir! Tek başına kumaş etkili olabilir.

İnce yorgan vatkasi maske şeklini vermek için iyi bir alternatiftir.



5. 3 tarafi dikin. 
0.5cm (3/16”) dikiş payı, hızlı> güzel.

4. Kumaşı filtrenin üzerine 
katlayın.

5cm (2”)



6. Katlayin.

7. İşaretleyin.

8. Dikin. 9. Kesin.

Buradan

 başlayın

Sayfa 1'deki şablonu kullanın.



10. İçini dışa doğru 11. Kayış yerlerini işaretleyin.

12. Maskenin dış yüzüne kayışları dikin. 
Kayışları takmanın daha hızlı bir yolu için sondaki “Profesyonel İpuçları” 

kısmına bakın.



13. Kabloyu 
burnun her iki 
tarafina esit 
mesafede olacak 
sekilde maskeye 
yerlestirin.

14. Teli yaklaşık 
burun şekline 
getirin.



Aşınma & Bakım

Uydurma 

Maskeye rahat, sıkı bir şekil vermek için burun telini 
ayarlayın. Başınızın arkasındaki üst kayışları 
kulakların üzerine ve başınızın arkasındaki alt 
kayışları kulakların altına bağlayın. Maskeyi ne kadar 
az ayarlama ihtiyaci duyarsanız o kadar iyidir (eller 
hastalık yayar), bu yüzden butun ayarlamalarinizi 
maskeyi ilk taktığınızda yapin.


Kirlenme riskini azaltmak için maskenin iç ve dış 
dokusu ile teması en aza indirin. Maskenizi takmak 
ve almak için kayışları kullanın. Kolay çıkarılması için 
papyon düğümü veya İlmekli düğümü bağlayın.


Temizlik 

Her kullanımdan sonra tüm maskeler 
temizlenmelidir.


Bakım ve temizlik, maskeyi hangi malzemelerden 
yaptığınıza bağlı olacaktır. Bir filtre tabakası 
kullandıysanız, bu onu bir çamaşır makinesine 
koyabileceğinizi belirleyebilir. (İpucu: maskeyi 
yapmadan önce malzemeleri yıkayın ve kurulayın, 
böylece daha sonra kumaş çekip küçülmez).


Burun telinin tipine ve kalınlığına bağlı olarak, 
temizlemeden önce çıkarmak mantıklı olabilir.


License & Disclaimer at ragmask.com/legal



2. İlk dikişin bir parçası olarak 
kayışları dikin. (Daha fazla 
dayanıklılık için kayışların 

Profesyonel İpuçları: 
Kolay ve Çabuk Kayışlar 
Daha fazla ipucu için, şu adresi ziyaret 
edin: ragmask.com/pro

1. Birinci sayfadaki şablonunun 
bir kopyasını yazdırın ve 
şablonu kesin. İlk katlamayi 
yaptıktan sonra, kayış 
merkezlerini işaretleyin.

3. Kayışlar maskenin içinden 
gelecek şekilde yarıya katlayın, 
işaretleyin, dikin ve önceden 
olduğu gibi kesin.
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