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Máscara com tira

Máscara com elástico



Modelação
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Legenda:

Costura

Dobra

Sobrepõem a dobra

Direção

Tecido:

Material para filtrar:

- composição 100% algodão

- denim com gramagem leve

- sarja com gramagem leve

- popeline com gramagem média

- material resistente 

- fácil manutenção 
- maleável

1,5 cm

3 cm

1,5 cm

1,5 cm

3 cm

3 cm

4,5 cm

Cima Baixo

- gaze 100% algodão 

- redução de resíduos

- descartável

- deve ser colocada no interior

da máscara 
fazer a modelação duas vezes

(parte da frente e trás)

Só a parte de trás leva rasgo

1,5 cm 1,5 cm

Visível Não Visível



35 cm

1,5 cm

Costura Tira lateral

23 cm

Elástico

1- costurar a 0,5cm;

2- deixar uma extremidade livre;

3- virar;

4- colocar nas laterais na parte 

superior e inferior da máscara.

1- colocar as extremidades nas 

laterais da máscara;

2- costurar o elástico a máscara.

1- unir as duas partes com a 

margem de 1cm a toda a volta;

2- Fazer um rasgo na prega do

meio para colocar os materias

absorventes, para que estes 

sejam facilmente alterados;

Rasgo no centro com 12 cm



Como fazer 

Passo 1- Desenhar o retângulo com 

as medidas indicadas;

Passo 3- Deixar margem de 1cm a 

toda a volta;

Passo 4- Medir 3cm apartir da margem

 e  dobrar para baixo; 

Passo 7- Medir  3cm;

Passo 2- Cortar o tecido;

Passo 5- Medir 1,5cm; Passo 6- Dobrar para baixo;



Passo 9- Medir 1,5cm; Passo 11- Na dobra medir na horizontal

1,5 apartir da margem;

Passo 12-  Fazer o rasgo. Só é feito

numa das partes; 

Passo 10- Dobrar para baixo;

Passo 13- Medir 3cm; Passo 14- Dobrar para baixo;

Passo 8- Dobrar para baixo;



Passo 17- Deve ter 4,5cm até á margem; Passo 18- Concluída a modelação;

Passo 19- Dar um ponto nas pregas

para não se moverem;

Passo 20- Fazer as tiras ou cortar o 

elástico com as medidas indicadas;

Passo 21- Coser as tiras nas laterais ou  

o elástico (parte superior e inferior);

Passo 22- Unir as duas partes, coser a

toda a volta com as margens indicadas;

Passo 23- Colocar no rosto para verificar

se está tudo conforme o indicado. 

Passo 15- Medir 1,5cm; Passo 16- Dobrar para baixo;


