
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

góra maski 

(zaokrąglona) 

dół maski jest prosty 

Przedstawiony wyżej rysunek pomoże wam 

wykonać szablon (może być na zwykłej kartce 

papieru). Szablon wycinamy. Następnie 

przykładamy i odrysowujemy go  na tkaninie 

cztery razy (lub dwa jeśli tkaninę złożymy 

podwójnie).  

Zwróćcie uwagę, że elementy materiału w 

kratkę są na końcach dłuższe od tych ciemno 

różowych. Spokojnie – wasze mogą być 

jednakowej długości 

Żółte kropki (widoczne na zdjęciu) zostały 

przyklejone na prawej stronie w górnych 

częściach wykroju – to punkty orientacyjne 

(wskazujące górę maski i prawą stronę 

materiału). 
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Jak samodzielnie uszyć maskę ochronną                                           
do wielokrotnego użytku 

 

Szablonów i pomysłów na uszycie maski 

ochronnej znajdziecie w Internecie całe 

mnóstwo. Ja wybrałam formę  łatwą w 

wykonaniu i co ważne trwałą. Jeśli nie 

znajdziecie starej poszewki lub bawełnianej 

ściereczki spróbujcie wykorzystać t-shirt.  

  

A. Matysiak 



 

 

 

 

 

      

 

 

        

Poszczególne części maski składamy ze sobą 

(jak widzicie kropkami do środka) i zszywamy 

ręcznie  „gęstym” ściegiem 

 

 

 

ścieg za igłą wykonany 

prawidłowo, mocno i trwale 

połączy dwa kawałki tkaniny. 

Szyjąc ręcznie odzież właśnie 
tego ściegu używa się 

najczęściej. 

 

ścieg stębnowy na wierzchniej 

stronie do złudzenia 

przypomina ścieg maszynowy 

pod warunkiem, że jest 

precyzyjnie i bardzo równo 

wykonany.  

 

to fastryga – mało trwała 

(tego ściegu nie używamy).  

Po zszyciu ze sobą poszczególnych części (fot.5)  możecie przyłożyć do twarzy powstałe już kształty i sprawdzić 

czy dobrze przylegają. W razie potrzeby można przeszyć ponownie. Następnie   usuwamy nadmiar materiału na 

szwach (fot.6). 
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Widoczne na wszystkich fotografiach elementy są 

zszywane maszynowo. Ale my jesteśmy zdolniejsi           

i szyjemy ręcznie  
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Oba elementy składamy ze sobą prawą stroną do 

środka (fot. 8). Pamiętajcie o prawidłowym 

złożeniu góra – dół (tak jak wskazują żółte 

znaczniki/kropki). 

        

           Zszywamy maskę na górze i na dole. 

 

Następnie przewlekamy maskę na prawą stronę 

(przez boczne otwory). 
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Po przewleczeniu maski na prawą stronę 

zawijamy boki po obu stronach i przeszywamy. 

Tak powstały tunele na gumki lub tasiemki. 
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I gotowe.  
Czekam na Wasze zdjęcia. 

To maska wykonana z dzianiny. Ten elastyczny materiał 

sprawia, iż  jest bardzo dopasowana. Jak widzicie 

miejsca na uszy są po prostu wycięte. Całość zszywana 

jest tylko w jednym miejscu. Niestety maska składa się 

tylko z jednej warstwy. 

Opis wykonania: A. Matysiak 

Zdjęcia: https://pl.pinterest.com/ 

https://pl.pinterest.com/

