DIY 9020

MUNDBIND
MATERIALER
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•
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•

GRATIS

DIY

Tætvævet stof, som kan tåle 60o vask
Mellemlægsstof, vare nr. 9598
Smal elastik, evt. vare nr. 3507066
Næseklemme, vare nr. 45680
2 stk. snorregulator, vare nr. 43630

Du kan erstatte mellemlægsstoffet med
et ekstra lag tætvævet stof
OBS: Tekstil er ikke et materiale, som anvendes til
professionelle mundbind, men vælger du at bære
mundbind, bør det som udgangspunkt bestå af flere
lag tætvævet stof, der kan vaskes ved 60 grader.
Derudover bør dit mundbind være forsynet med
elastikker og kunne sidde tæt til dit ansigt. Mundbind
kan ikke erstatte Sundhedsstyrelsens eksisterende
anbefalinger for beskyttelse mod smittespredning,
men skal ses som et supplement. Vi opfordrer dig til
at holde øje med Sundhedsstyrelsens hjemmeside,
der løbende opdaterer med anbefalinger i forhold til
opsyning og brug af mundbind:
www.sst.dk/da/corona

• MUNDBIND:
• Klip stof efter skabelon, 2 gange til forsiden, 2 gange til
bagsiden og 2 gange i mellemlægsstof.

• Klip 2 stykker elastik på:
•
•
•
•

(Fig. 2).

str. XS+S 22 cm - str. M 24 cm - str. L 26 cm
Sy mellemlægsstof på vrangsiden af forsidedelene med 0,5
cm søm.
Sy herefter de to dele sammen midt for med 1 cm sømrum,
klip 0,5 cm af sømrum. Pres sømmen til venstre, og sy en
kantstikning.
Sy elastikkerne fast i siden, elastikenden placeres
ved hak (Fig.1).
Sy de 2 dele til bagsiden sammen midt for med 1 cm sømrum, klip 0,5 cm af sømrum. Pres sømmen til venstre, og sy
en kantstikning.

Fig. 1

• Placér for- og bagside maske ret mod ret:
• Sy overkanten med 1 cm søm, pas til over hak og søm.
• Sy en ekstra stikning 0,5 cm fra kanten, sy fra hak til hak

Fig. 2

• Skub næseklemmen mellem de 2 stikninger, og luk løbegangen med en kort stikning på hver side af næseklemmen.

• Sy sider og underkant med 1 cm søm. Lad et stykke stå
•
•
•
•
•

åbent på underkanten til at vende igennem.
Klip hjørnerne (Fig. 3).
Vend retten ud på masken, pres.
Sy en kantstikning 1 cm fra overkanten.
Sy en kantstikning på siderne og underkanten.
Træk en regulator på elastikken, og bind en knude for
enden.

Fig. 3
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