
Maseczka ochronna 
INSTRUKCJA SZYCIA KROK PO KROKU

Protective mask 
STEP BY STEP SEWING INSTRUCTIONS

NIEZBĘDNE MATERIAŁY
• 0,16 m2 flizeliny (wigofilu 30 g) m2
• 15 cm cienkiego drucika w otulinie
• koszt maseczki - około 0,25 PLN

NECESSARY MATERIALS
• 0,16 m2 of nonwoven fabric (wigofil 

with a weight of 30 g) m2
• 15 cm piece of a thin coated wire 
• cost - about 0,07 USD

PL
Kroimy elementy maski: dwie długie plisy – troczki do zawiązania maseczki, około 80 cm na 2 
cm, dwie krótsze plisy, około 18 cm i szerokości 2 cm, trzy razy główną część maski, o 
wymiarach 17,5 cm x 16 cm. Do wykonania maski będzie nam też potrzebny cienki drucik w 
plastikowej otulinie.

ENG
We cut the elements of the mask: two long pleats – strings – about - 90 cm long and 2 cm 
wide, two shorter pleats, about 18 cm long and 2 cm wide, three times the main part of the 
mask, 16 cm high and 17,5 cm wide. To make the mask we will also need a piece of a thin 
coated wire.



PL
Trzy warstwy maski układamy razem, spinamy szpilkami i stebnujemy wąsko boki.

ENG
We put three layers of the mask together, fasten with pins and stitch the sides.

PL
Na środku robimy 3 zakładki o szerokości 1 cm. Zakładki powinny być ułożone w dół maseczki. 
Zakładki przypinamy szpilkami i zszywamy na brzegach maseczki.

ENG
Then we make 3 folds, each 1 cm wide, starting in the middle. Folds should be facing down the
mask. Pin with pins and sew on the edges of the mask.



PL
Wszywamy krótsze plisy – składamy na pół i przyszywamy górną i dolną plisę do maski. W 
górną pliskę wsuwamy drucik formujący, który ułatwi dopasowanie maseczki do twarzy.

ENG
Sew in shorter pleats - fold in half and sew the upper and lower pleats to the mask. Insert the 
forming wire into the upper pleat. The wire will make it easier to adjust the mask to your face.

PL
Boczne plisy/troczki składamy na pół i przyszywamy do brzegów maseczki. Zaczynamy od 
środka i szyjemy do końca troczka.

ENG
Fold the side pleats / straps in half and sew them to the edges of the mask. We start from the 
inside and sew to the end of the drawstring.



PL Maseczka ochronna gotowa :)

ENG The mask is ready :)

Zespół adamar.pl
Materiał powstał przy współpracy z Strima Sp. z o.o.


