
 

Jak zrobić maseczkę zasłaniającą nos i usta ? 

Od 16 kwietnia każda osoba poruszająca się w przestrzeni publicznej ma obowiązek zasłaniania nosa 

i ust. Pomyślałam, że przyda się Wam kilka sposobów radzenia sobie w tej sytuacji. Przygotowałam 

kilka szablonów, które posłużą do odrysowania na materiale. Najlepiej, żeby to była bawełna oraz 

włóknina, czy fizelina medyczna. Potrzebna jest również wąska guma lub tasiemki do zamocowania 

maseczki. Każdy szablon trzeba odrysować 4x na materiale bawełnianym i 2x na fizelinie.     

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Maski wcale nie muszą być nudne. Możecie je ozdobić naszywając na nie różne aplikacje.  

Popatrzcie co znalazłam w Internecie … 

           



 

       

       



 

 

  

Jak wiecie, usta i nos trzeba zakrywać. Nie musi to być koniecznie maseczka antywirusowa. Może to 

być np. komin, szalik, jednorazowa chusteczka antybakteryjna, itp. Jednak niedługo zrobi się ciepło…   

                         

Popatrzcie jak można wykorzystać chusteczki nawilżone. Pamiętajcie, że maseczka musi mieć więcej 

warstw. Ten sposób jestchyba najprostrzy, ale i trochę prymitywny (taki na wszelki wypadek). 

 



Na koniec pokażę, jak uszyć prostą maseczkę z kilku warstw,które są układane w zakładki. 

Filmik instruktażowy znajdziecie na YouTube 

 

   

 Co potrzebne?:  

2 kwadraty 20x20cm z bawełny, 1 kwadrat z fizeliny (lub 3 kwadraty bawełniane jeśli nie ma fizeliny), 2 gumki x 

20/25cm (lub 4 sznureczki ok. 30cm). 

Kwadraty nakładamy na siebie: fizelina, bawełna prawą stroną do góry i drugi bawełniany kwadrat lewą stroną do 

góry. Następnie zszywamy 2 przeciwległe boki . 

    



 Wywracamy tak, by na wierzchu i na spodzie były 

bawełniane materiały odwrócone na prawą stronę. Teraz należy przyprasować zszycia.  

 Kolejnym etapem jest ułożenie zakładek                                           

i przeszycie ich po obydwu bokach. 

   

Na koniec zostaje tylko zagiąć brzegi maseczki tak, aby dopasować gumkę, przeszyć, i maseczka 

gotowa. Myślę, że konieczna będzie tu pomoc osoby potrafiącej szyć na maszynie. Możecie również 

spróbować szycia ręcznego (uczyliście się na technice szyć igłą z nitką). 

Jestem ciekawa, jak sobie poradziliście. Czekamy na zdjęcia wasze w własnoręcznie zrobionych 

maseczkach. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące wykonania maseczki – dzwońcie, pomogę.    



  

 


