
Od „Przekroju” do wykroju
ZRÓB TO SAMO

Wykroje dla „Przekroju” mają zapasy na szwy i podłożenie. Są to 
gotowe szablony oznaczone różnymi prostymi znakami i przygo-
towane tak, żeby ułatwić pracę zarówno osobom początkującym 
w krawiectwie, jak i profesjonalistom.
Na rogach każdego wykroju znajdują się nacinki (kreseczki długo-
ści 5 mm) wskazujące szerokość szwu, na jaki należy zszywać lub 
podwijać dany element.
Elementy oznaczone są kolejnymi numerami, przy niektórych 
napis x 2 (lub więcej) oznacza, że należy wykroić dany element jed-
nocześnie z dwóch warstw materiału złożonego prawą stroną do 
środka. 

Tkanina
Nasze maski zostały uszyte z trzech warstw różnych tkanin, podsta-
wową jest bawełna, która powinna znajdować się najbliżej twarzy. Ze-
wnętrzne wykonujemy z dowolnej tkaniny naturalnej, np. lnu, ba-
wełny, wiskozy, jedwabiu. Ten ostatni ma właściwości higroskopijne 
(wchłania wilgoć), co sprawia, że zapewnia komfort w każdej tempe-
raturze – chłodzi podczas upału i grzeje, gdy jest zimno. Ponadto nie 
wywołuje alergii, a nawet odstrasza wszy, pchły i inne pasożyty. 
Jeżeli wybraliśmy cienką i wiotką tkaninę wierzchnią, możemy ją 
naszyć na grubsze płótno lub �izelinę bez kleju. Jeżeli uda nam się 
kupić bawełnę grubą, najlepiej taką o splocie skośnym, zwanym ga-
bardynowym, możemy zrezygnować z trzeciej warstwy. 
Na ten model potrzebujemy 0,20 m tkaniny szerokości minimum 
0,35 m. Tyle samo należy przeznaczyć na drugą i ewentualnie trze-
cią warstwę.

Dodatki
Guma, koniecznie miękka. Polecamy okrągłą sznurogumę. Dla 
dzieci i kobiet 20–24 cm, dla mężczyzn 30 cm, podzielić na dwoje 
uszu. Drucik od torebki herbacianej.

Przygotowanie wykrojów
Elementy wykroju wydrukować. Sprawdzić liczbę wykrojów 
z listą.

Materiał
1 – tkanina wierzch 2 razy (jeżeli jest cienka, kroimy dodatkowo 

płótno bawełniane lub �izelinę) 
2 – podszewka spód 2 razy

Przed krojeniem
Tkaniny zakupione w sklepie najczęściej nie są dekatyzowane 
i mogą skurczyć się po praniu. Jeżeli chcemy, żeby nasza maska 
długo zachowała swój kształt, upierzmy materiał ręcznie z dodat-
kiem łagodnych środków piorących i wyprasujmy przed kroje-
niem i szyciem.
Zanim przystąpimy do krojenia, zwróćmy uwagę na nadruki, aby 
wzór na prawej i lewej stronie maski ładnie się prezentował. Kratkę 
i paski warto dopasować, inne wzory ułożyć symetrycznie lub 
celowo wprowadzić asymetrię.

Krojenie
Wykroić elementy wierzchniej tkaniny i podszewki z podwójnie 
złożonego materiału. Zwracamy uwagę na nitkę prostą.

Szycie i prasowanie
1) Jeżeli wybraliśmy opcję trudniejszą, z trzech warstw tkaniny, 

to po skrojeniu naszywamy nasz jedwab lub wiskozę na wy-
krojone płótno lub �izelinę: stębnujemy złożone dwie war-
stwy na 5–6 mm od brzegu dookoła.

2) Zszywamy prawą i lewą stronę maski razem na 1 cm, zaczynając 
od miejsca, w którym zrobiliśmy nacinek. Po zszyciu wycina-
my ten szew na szerokość 5 lub 6 mm, rozkładamy i stębnuje-
my na 1 mm od zszycia, po prawej i lewej stronie od środka.

3) Podobnie zszywamy elementy podszewki. W podszewce 
możemy szew po wycięciu przeprasować na jedną stronę 
i przebokować na 1 mm. (Bokowanie to szycie na 1 mm lub 
więcej od brzegu, co ma na celu przytrzymanie szwów i spod-
niej warstwy tkaniny po jednej stronie, najczęściej spodniej).

4) Łączymy spód 2 z wierzchem 1, składając prawą stroną do 
siebie środek na środek (miejsce zszycia symetrycznych ele-
mentów). Zszywamy po górnej krawędzi na 1 cm, sprawdzamy 
długość zszycia z szablonem. Ważne jest utrzymanie długości 
brzegu. UWAGA! Środek od nacinka do nacinka na 2,5 cm lub 
3 cm zostaje niewycięty. Tam będzie włożony drucik. Bokuje-
my podszewkę  na 1 mm. Możemy na 2 mm naciąć brzeg 
zszyty w miejscu łuku, w dwóch, trzech miejscach, żeby ładnie 
się ułożył. Prasujemy.

5) Pod wierzchnią warstwę, w miejscu, gdzie będzie znajdował 
się nos, wkładamy drucik długości 4–5 cm (zależnie od roz-
miaru nosa u nasady). Przysuwamy maksymalnie blisko boko-
wanego brzegu i przypinamy szpilkami. Stębnujemy po wierz-
chu przez wszystkie warstwy po bokach i wzdłuż dolnej kra-
wędzi drucika. W ten sposób mocujemy go na stałe.

6) Odwracamy maskę na lewą stronę i łączymy dolne krawędzie, 
zszywając je na 1 cm. Wycinamy szew na 5–6 mm.

7) Teraz możemy przymierzyć maskę. Należy ją wywrócić na 
prawą stronę, przypiąć gumy i założyć. To czas na korektę 
i lepsze poznanie własnej twarzy!

8) Jeżeli wszystko pasuje, wywracamy maskę ponownie na lewą 
stronę, mocujemy gumy i zaszywamy boki, zostawiając otwór 
około 3 cm na wywrócenie.

9) Wywracamy maseczkę na prawą stronę, prasujemy i zaszywa-
my otwór.

Zalecenia praktyczne
Maska nie chroni przed zakażeniem, ale znacznie zmniejsza jego 
ryzyko. Nie jest przeznaczona do użytku podczas uprawiania 
sportu, ponieważ wilgotnieje od wydychanego powietrza – czą-
steczki wody blokują jego przepływ, co utrudnia aktywność �zycz-
ną. Należy jej używać do 2 godzin lub krócej. Zdejmujemy ją, chwy-
tając za gumki za uszami, a następnie pierzemy ręcznie w gorącej 
wodzie (do 60°C) z dodatkiem łagodnych środków piorących.
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