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Maske 2 İNDİRİLEBİLEN - PATRON

MASKE 2
(Ağız ve burun kapayıcı maske)

KUMAŞ ÖNERİSİ
➢ Sık dokunmuş, gözeneksiz pamuklu kumaş, 
yaklaşık 25X50 cm

MALZEME
➢ Lastik 5 mm genişlikte: yak 50 cm
➢ 2 küçük çengelli iğne
➢ Tel, örneğin çiçek teli ya da orta kalınlıkta 
elişi teli yak. 15 cm
➢ Değiştirilebilir dolgu (ara) malzeme ya da 
sıhhi (sağlığa uygun, hijyenik) elyaf (örneğin 
elektrik süpürgesi filtresi, hijyenik kaplamalı 
ince bulaşık süngeri gibi)

BUNLARIN DIŞINDA
➢ Kalem, kağıt makası
➢ Mezura ya da cetvel
➢ Toplu iğne
➢ Terzi tebeşiri
➢ Biçki ve el makası
➢ Dikiş ipliği, dikiş makinesi, dikiş makinesi 
iğnesi
➢ Dikiş iğnesi

PATRON
Parça 1 Dış parça  1x
Parça 1 İç parça (daha küçük) 1x

BAKIM VE TEMİZLİK
Maskenin kuru olarak saklanması gerekmektedir. 
Maskeyi kullandıktan sonra dikkatle çıkarın, bu 
arada kumaş yüzeyleri mümkün olduğunca birbirine 
değdirmeyin. Çıkardıktan sonra maskeyi yıkayın 
(en az günde 1 kez 60 derecede). Yıkamadan önce 
dolguyu çıkarın, sonra iyice kurutun.

UYARI
Bu, ağız ve burnu kapatan bir maskeyi evde nasıl 
yapacağınızı gösteren bir açıklamadır. Etkinliğine 
ilişkin herhangi bir sertifika ya da deneysel çalışma 
bulunmamaktadır. Maskenin yapımı ve kullanımı 
tamamen kendi kişisel sorumluluğunuzdadır.

KUMAŞIN HAZIRLANMASI
Dikmeye başlamadan önce kumaşı yıkamanızı ve (eğer varsa) kurutucunuzda kurutmanızı öneririz. 
Böylece diktiğiniz parçanın daha sonraki ilk kullanımda çekmesini ya da istenilmeyecek şekilde deforme olmasını 
engellemiş olursunuz. Yıkadıktan sonra kumaşı güzelce, dümdüz ütüleyin, bu biçkiyi kolaylaştıracaktır. 
Kumaşın “güzel” tarafı yüzüdür ve kullanımda da dışta olmalıdır.



2PARÇALARIN BİÇİLMESİ 
Patron parçasını ikiye katladığınız 

kumaşa iğneleyin (yazılı kısmı yukarı 
bakacak şekilde) ve terzi tebeşiri ya da 
kurşun kalemle kağıdın çevresinden 
geçerek konturları kumaşa aktarın. 
Çizdiğiniz çizgilerden kesin. (=dış parça)
Daha küçük, iç parçayı biçmek için patronu 
kesikli çizgiden (“iç”) katlayın ve bu şekilde 
kumaşa iğneleyin. Terzi tebeşiri ya da 
kurşun kalemle kağıdın çevresinden 
geçerek konturları kumaşa aktarın. 
Çizdiğiniz çizgilerden kesin. Dolguyu verilen 
ölçülerde biçin.

5İÇ KENARLARIN 
DİKİLMESİ 

İç ve dış parçalarda kısa kenarların dikiş 
paylarını zikzak ya da overlok dikişiyle 
temizleyin. İç parçada kısa kenarları 1,5 cm 
genişlikte içe katlayarak ütüleyin ve kenara 
1 cm mesafeden dikin.

1MALZEME 
İşe başlamadan önce ihtiyacınız olan 

tüm malzemeleri toparlayın. En ideali 
maskenizi dikiş makinenizle dikmenizdir. 
Ancak biraz sabırla elle de dikebilirsiniz.
En son sayfadaki patronu keserek çıkarın. 
Eğer değişik büyüklüklerde dikmek 
istiyorsanız, kumaşı buna göre daha geniş 
ya da dar kesebilirsiniz. Patronlara 1 cm 
dikiş payı ilave edilmiştir, eklemeniz 
gerekmez. Patron kenarlarına 1 cm 
mesafeden dikmeniz yeterlidir.

4PİLİLERİN DİKİLMESİ 
Her iki parçada da (iç ve dış parça) 

pilileri her iki kenara 1,5 cm mesafeden 
dikin.

3PİLİLERİN KAPAtILMASI 
vE ÜtÜLENMESİ 

Her iki parçaya da pili işaretlerini aktarın. İç 
parçada da dış parçada da işaretler için kumaşı 
kenarlarda yak. 3 mm uzunlukta çıtlatın. 
Parçaları çıt işaretinden çıt işaretine kenarı 
boyunca katlayın ve iğneleyin. Patrondaki 
oklar size katlama yönünü göstermektedir. 
Son olarak pilileri ütüleyin.

6MASKENİN 
AStARLANMASI 

Her iki parçada uzun kenarların orta 
noktalarını bir toplu iğneyle işaretleyin. İç 
parçayı yüzü yüze dış parçanın üstüne koyun 
(kumaşların “güzel” yüzleri üst üste gelecek). 
Üst ve alt kenarları birbirine iğneleyin. (İşaretli 
orta noktalar üst üste gelmeli) Kenara 1 cm 
mesafeden makine çekin. Maskeyi döndürün 
(Kumaşın güzel yüzü dışa gelecek), üst ve alt 
kenarları ütüleyin. Her iki kenarın ucundaki 
henüz fikse edilmemiş dikiş payını da ütüleyin.



8LAStİK tÜNELİNİN 
DİKİLMESİ 

Dış parçanın yan kenarlarını 1,5 cm 
genişlikte içe ütüleyin (Küçük çıtlar size 
genişliği saptamakta yardımcı olacaktır) ve   
1 cm mesafeden makine çekin.

7tEL İÇİN tÜNEL DİKİMİ 
Üst kenar boyunca kısa kenarlara 

kadar 7 mm mesafeden ince makine çekin 
(dikiş makinenizin ayağı mesafesi).        
Böylece tel için tünel yapmış olacaksınız. 
Alt kenara da aynı şekilde 7 mm genişlikte 
makine çekin.

9LAStİĞİN vE tELİN 
GEÇİRİLMESİ 

Lastiği 2 eşit parçaya bölün. Bir çengelli iğne 
yardımıyla yan tünellere geçirin. Lastiğin 
uçlarını sizin için uygun genişlikte üst üste 
koyun ve bir çengelli iğneyle sabitleyin. 
Telin uçlarını kıvırın. Teli maskenin üst 
kenarındaki tünelden geçirin (Üst kenar ve 
baskı dikişinin arasından). Maskeyi taktığınız 
zaman teli yüzünüze oturacak şekilde bastırın. 
Böylece maskenin en ideal şekilde yüzünüze 
yerleşmesini sağlayacaksınız.
Dolgu parçasını yandan dış maske ile içteki 
astarın arasına sokun. Yıkama öncesinde 
lastikleri, teli ve ara dolguyu çıkarabilirsiniz.
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BASKI TALİMATLARI
Kontrol karesi tam olarak 10 x10 cm 

olmalıdır. Olmadığı takdirde baskı 
makinenizin ayarlarını kontrol edin: 

Önemli! Sayfa ölçeği %100.
“Sayfayı otomatik olarak sayfa 

büyüklüğüne ya da baskı alanına 
ayarla” fonksiyonunu iptal edin.                                                      
Apple-Macintosh-bilgisayarlarda 

baskı sırasında sayfanın baskı alanına 
göre büyük olduğu uyarısını almanız 

mümkündür. Bu durumda “kes” 
komutunu seçin, böylece ölçek              

%100 olacaktır.



İÇ İÇ D
IŞ

D
IŞ

D
Ü

Z 
İP

Lİ
K

ÜST


