
 

 

Opis przygotowania maseczki do wielokrotnego użytku. 

Zanim przystąpimy do pracy, kilka ważnych informacji:  

Zachowujemy reżim sanitarny! Zanim przystąpimy do pracy czyścimy  dokładnie 
stanowisko gdzie będą wykonywane maseczki. Przed przystąpieniem do szycia 
myjemy dokładnie ręce.  Było by idealnie gdybyśmy przemyli wszystko płynem 
odkażającym.  

Wykorzystujemy do produkcji tylko nowy nie używany materiał. Produktem na 
maseczki jest bawełna 100% (może być kolorowa) o gęstym splocie i 
gramaturze ok. 160 g/m^2. 

Zależy nam na dobrych materiałach i wykonaniu maski, gdyż maseczki mają być 
wykorzystywane do wielokrotnego użytku. Między użytkowaniem będą 
odkażane (w wysokiej temperaturze).  

Przed użyciem materiał pierzemy w (min) 60°C. Ma to na celu wyczyszczenie go 
z ewentualnych zabrudzeń, pyłków itp. Pranie zapobiega też późniejszemu 
kurczeniu się materiału w trakcie użytkowania i sterylizacji.  

Po wysuszeniu materiału, prasujemy go z parą na najwyższej temperaturze 
żelazka.  

Tak przygotowany materiał nadaje się do dalszych czynności. 

1. Maseczki przygotowujemy z prostokątnego kawałka materiału o 
wymiarach 25 x 35 cm (damska) 25 x 40 cm(męska) Prosimy o możliwe 



 

 

przygotowywanie maseczek po połowie z każdego rozmiaru. 

 
2. Przygotowujemy 4 szt. tasiemek lub sznurka , 100% bawełna o długości 

40 cm. 
 



 

 

3. Podwijamy krótsze brzegi materiału na szerokości kilku milimetrów, im 
mniej tym lepiej.  Ten punkt nie jest obowiązkowy, lecz wpływa na 
poprawę wyglądu gotowej maseczki.

 
 



 

 

4. Następnie składamy prawą stronę do prawej.

 
 

5. Przeszywamy materiał po 9 cm z każdej strony, zostawiając 7 cm 
przerwę.

 



 

 

 
6. Wkładamy tasiemki do środka, po czym przeszywamy brzeg maseczki na 

szerokość stopki. 

 



 

 

 
7. Po przeszyciu, lewa strona powinna wyglądać tak (tasiemka nie musi 

wystawać, ale na potrzeby zdjęcia została wyeksponowana):

 
8. Przez otwór na dole wyciągamy maseczkę na prawą stronę, następnie ją 

prasujemy.



 

 

 
9. Po wyprasowaniu, robimy dwie zakładki tak aby maseczka miała 

wysokość 10 cm.



 

 

 



 

 

10. Przeszywamy krawędzie maseczki z jednej i drugiej strony.

 
11.  Wiążemy supełki na końcach tasiemek/sznureczków. Maseczka gotowa!

 
12. Po wykonaniu maseczkę chowamy zbiorczo do woreczków, najlepiej 

zamykanych (strunowych) 


