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OBS: Munskyddet har inte en dokumenterad effekt 
med tanke på virus och liknande. Tyg är egentligen 
inte det material som användes till professionella 
munskydd. Håll dig underrättad och följ Folkhäl-
somyndighetens råd om Corona smitta:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-bered-
skap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Önskar du återanvända munskyddet skall du 
tänka på att använda ett tyg som kan tvättas i hög 
temperatur.

MUNSKYDD

MATERIAL

• Tätvävt tyg som kan tvättas på 60 °C
• Mellanlägg, artikelnr 9598
• Smal resår, t.ex. artikelnr 3507066
• Näsklämma, artikelnr 45680
• 2 st snörreglage, artikelnr 43630

Du kan byta ut mellanlägget mot ett 
extra lager tätvävt tyg

• MUNSKYDD:
• Klipp till tyg efter mallen: 2 gånger till framsidan, 2 gånger 

till baksidan och 2 gånger i mellanlägg.
• Klipp till 2 bitar resår enligt följande:  

stl XS & S 22 cm; stl M 24 cm; stl L 26 cm
• Sy fast mellanlägg på framstyckenas avigsidor med 0,5 cm 

sömsmån.
• Sy sedan ihop de två delarna längs mittlinjen med 1 cm 

sömsmån och klipp bort 0,5 cm av sömsmånen. Pressa söm-
marna åt vänster och sy en kantsöm.

• Sy fast resårbanden i sidan,  
vid strecken (bild 1).

• Sy ihop de två delarna till baksidan längs mittlinjen med 
1 cm sömsmån och klipp bort 0,5 cm av sömsmånen. Pressa 
sömmarna åt vänster och sy en kantsöm.

• Lägg munskyddets fram- och baksida räta mot räta:
• Sy ihop överkanten med 1 cm sömsmån. Var noggrann över 

hacken och sömmen.
• Sy en extra söm 0,5 cm från kanten, från hack till hack (bild 

2).
• För in näsklämman mellan de två sömmarna och stäng ka-

nalen med en kort söm på varje sida av näsklämman.
• Sy längs sidorna och nederkanten med 1 cm sömsmån. Läm-

na en bit öppen nedtill så att rätsidan kan vändas ut.
• Klipp av hörnen (bild 3).
• Vänd ut skyddets rätsida och pressa.
• Sy en kantsöm 1 cm från överkanten.
• Sy en kantsöm längs sidorna och nederkanten.
• Trä ett snörreglage på resåren och knyt en knyt en knut i 

änden.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA >>
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MUNSKYDD

• XS  Små barn 
• S  Barn
• M Dam
• L Herr

Mönstret inkluderar 1 cm sömsmån
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