
1. In duy nhất trang này. 
(Bạn sẽ không cần những in những trang dưới, hãy tiết kiệm giấy!).
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2. Kiểm tra thước của bạn. 
Bạn cần in đúng kích cỡ. Thước của bạn phải cùng số đo với thước in dưới đây.
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Xem thêm hướng dẫn về số đo tại ragmask.com/sizing 



3. Cắt vải.

1 miếng vải kích cỡ 11”x11” (28x28cm), 1 miếng vải cho 1 khẩu 
trang 
Tốt nhất nên dùng vải thun dệt, có thể dùng bao gối cũ, ra giường, hoặc khăn lau bát; 

Mật độ vải (TC) càng cao càng thích hợp. Để xem thêm thông tin về chất liệu vải và 

các mẹo vặt khác, vào trang ragmask.com/materials


4 miếng dây đeo 16” (40cm), 4 dây cho 1 khẩu trang 
Sử dụng băng vải, hoặc các chất liệu không bị xù lông, nếu không có, bạn có thể cắt 

miếng vải bạn dùng để làm khẩu trang thành bốn dây với chiều rộng 1” (2.5cm)

1 Dây kim loại 4” (10cm), 1 dây cho 1 khẩu trang, nếu có nên sử dụng 
dây đồng 14 ga 

Để biết thêm nhiều lựa chọn cho phần dây kim loại ngay mũi, xem ragmask.com/materials


1 Màng lọc (filter) 10”x5” (26x13cm) (không bắt buột), 1 miếng cho 1 
khẩu trang 
Có thể bỏ qua lớp màng lọc (filter)! Chỉ sử dụng vải vẫn mang lại hiệu quả.

1 lựa chọn khác là sử dụng miếng bông mỏng để tạo dáng khẩu trang.



5. May vòng quanh 3 cạnh. 
Chừa khoảng 3/16” (0.5cm) từ mép vải, (may nhanh > may đẹp)

4. Bỏ lớp màng lọc (filter) 

vào trong mảnh vải.

2” (5cm)



6. Gấp lại.

7. Đánh dấu.

8. May. 9. Cắt.

Bắt đầu từ đây

Sử dụng mẫu ở trang đầu tiên 

bạn in.



10. Trở mặt vải. 11. Đánh dấu vị trí dây đeo.

12. Khâu dây lên mặt ngoài khẩu trang. 
Xem thêm các mẹo ở trang cuối để gắn dây nhanh hơn



13. Luồn dây kim 

loại vào khẩu 

trang, vị trí trên và 

canh sao cho 

phần mũi nằm 

giữa dây kim loại.

14. Chỉnh dây kim 

loại theo dáng 

mũi.



Cách đeo và bảo quản

Chỉnh khẩu trang cho vừa vặn 

Điều chỉnh dây kim loại sao cho phần mũi vừa khớp 
và thoải mái. Cột hai dây đeo trên sau đầu, trên hai 
lỗ tai; hai dây đeo dưới ở dưới lỗ tai, sau gáy. Bạn 
cột sao cho tay không cần đụng đến phần khẩu 
trang (để hạn chế các bệnh truyền nhiễm), vì vậy, 
lúc bạn vừa đeo lên, cứ dành thời gian để điều 
chỉnh đến khi cảm thấy thoải mái. 


Vui lòng không tiếp xúc với bề mặt khẩu trang để 
hạn chế truyền nhiễm. Chỉ sử dụng phần dây để 
đeo và tháo khẩu trang. Có thể cài thêm nút thắt để 
gỡ khẩu trang nhanh hơn.


Vệ sinh khẩu trang 

Tất cả các khẩu trang cần được giặt sạch sau khi 
dùng.


Cách bảo quản và giặt tùy theo chất liệu vải bạn sử 
dụng. Cẩn thận nếu bạn dùng màng lọc (filter), có 
thể sẽ không giặt máy được. (Tips: giặt và sấy 
miếng vải trước khi làm khẩu trang để tránh co rút 
sau này)


Tùy vào chất liệu và độ dày của phần dây kim loại, 
bạn có thể sẽ phải tháo phần dây này trước khi 
giặt.


Nếu bạn ngại phần góc bị xơ lông hoặc muốn làm khẩu trang bền và chất lượng hơn, 
tụi mình đang thêm vào nhiều mẹo khác dành cho những bạn có kỹ thuật may tốt hơn 
tại ragmask.com/pro.


Để cập nhật thông tin mới nhất, vào trang ragmask.com.

 Bản quyền tại ragmask.com/legal



2. Khâu dây ngay đường 

chỉ đầu. (Khâu dặm lên dây 

cho bền hơn).

Mẹo: Khâu dây 
nhanh 
Xem thêm các mẹo khác tại 
ragmask.com/pro

1. In thêm 1 bản ở trang đầu 

tiên, cắt theo mẫu. Sau khi 

gấp lại lần đầu, đánh dấu 

các dây.

3. Gập phân nửa (phần dây 

ở mặt trong khẩu trang), 

đánh dấu, may & cắt như 

trước.


