HáziMaszk készítése
Hozzávalók:
olló, vasaló, cérna, varrógép/vagy varrótű, néhány gombostű
max hőfokon vasalható póló, 100%pamut konyharuha

1. szabás:

4 db “külső minta” a póló anyagából,
2db “belső minta” a konyharuhából

2.

2 “külső” darabot összeillesztünk. Az íves szélénél összetűzzük, majd levarrjuk.
A többi 4 darabot összeillesztjük:
konyharuha + póló színével fel + póló színével le + konyharuha >> íves szélénél levarrjuk.

3.

A varrás mellett óvatosan bevagdossuk, kb. 3 cm-ként, utána kinyitjuk és levasaljuk.
(mindkét darabot)

4. Az így kapott 2 darabot összeillesztjük úgy, hogy a színük befelé nézzen, tehát a vasalt
varrások legyenek kint. Hogy pontosan illesszünk, érdemes a varrás mentén megtűzni,
gyakorlatlanabbak a többi széleket is összetűzhetik

5. Összevarrjuk a tetejét és az alját a maszknak, majd kifordítjuk, és levasaljuk.

6. 2 oldalán a póló anyagot 2x visszahajtjuk a maszk belseje felé. Úgy hogy a belső konyharuha
pont ne hajoljon. Tűzzük, úgy varrjuk, hogy tudjunk bele majd fűzni gumit/ pántot...

7. Ha nincs otthon gumi, vágjunk 2db kb. 20cm x 1,5 cm

csíkot a pólóból, valami célszerszámmal
húzzuk át az oldalsó “járaton”, majd csomózzuk méretre a viselője füle mögött.
Utána gyömöszöljük a csomót a levarrott rész alá. (nekem a célszerszámom vágott szívószál)

KÉSZ A BASIC VERZIÓ

+HáziMaszk PRO kiegészítő:
orrnyereg rögzítő
hozzávalók:
retro dosszié belső fémlemeze, vagy más hajlítható lemezke + műbőr / bőr

+8. Kitépjük a fémlemezt a dossziéból,

majd félbe vágjuk. A vágott szélnél lekere-

+9. Vágunk egy kb 1x8 cm-es bőrcsíkot, min-

denképpen akkorát hogy elfedje a fémlapunkat.

+10. A maszk elejére+közepére+tetejére, a szélétől max 0,5cm-re körbevarrjuk a bőrdarabot
gomblyukszél öltéssel úgy, hogy az egyik szélét szabadon hagyjuk. Bedugjuk a fémlapot,
majd levarrjuk ezt a szélét is.

Viseljétek egészséggel, rendszeresen mossátok + vasaljátok!
Ez a maszk nem jelent teljes-körű védelmet semmilyen vírussal szemben.
Okos használat mellett csökkenti a vírus terjedésének kockázatát.
+ Sokkal jobb mint a semmi! + Fenntartható! + Magas hőfokon mosható, vasalható!

Kiolvastam az internetet házi maszkkészítés ügyében.
A burningman, az extrém sportok és a távol-keleti diy vírusmaszkkészítők tapasztalatait ötvöztem
a saját eszköztárammal. Megosztom, hogy elkészíthessétek, továbbfejlesszétek magatoknak, a
családotoknak és annak aki rászorul. És leginkább azért hogy viseljük!
Vigyázzunk egymásra és magunkra!
Varga Magdolna

Kb M-L méret

15 cm

Maszk szabásminta

BELSŐ RÉTEG
100% PAMUT (konyharuha)
vagy FILC

2x

KÜLSŐ RÉTEG
vastagabb PÓLÓ ANYAG
(nagy hőfokon vasalható!)

4x

15 cm

A szabásmintát 1:1 ben nyomtassátok, 100%
méretben, NE az „oldalhoz igazítás”-sal!!!

