
Kółko Krawieckie 

„Uszyj to sam!”



Witam Was serdecznie!

Chodź nie możemy się zobaczyć, przygotowałam dla 
Was prezentację multimedialną w której 

udostępniłam inspiracje, wskazówki.

„Jak szyć samemu w domu!”

Możemy nadal rozwijać swoje pasje!

Czekam na wasze zdjęcia, będę udostępniała je na 
stronie internetowej.

Pozdrawiam serdecznie 

Lidia Cieśla-Bąkiewicz



Temat: Jak uszyć maseczkę? 



• Maseczka, którą zaprezentuje nie zabezpieczy 
Cię przed koronawirusem, który teraz nam 
zagraża – ale choć trochę ograniczy kontakt 
kropelkowy. Jeśli kaszlesz nosząc tą maseczkę 
– dbasz o innych, aby nie mieli kontaktu z 
Twoją wydzieliną. Ograniczy to również 
dotykanie rękoma twarzy (przy okazji dowiesz 
się jak często to robisz:)



Do wykonania maseczki ochronnej 
potrzebujemy:

• kartkę papieru,
• linijkę i ołówek,
• tkaninę o składzie 100% bawełny,

• dwa 15-centymetrowej długości kawałki gumki lub sznurka,
• miarę krawiecką lub linijkę,
• nici,
• igłę,
• nożyczki,
• maszynę do szycia - jeżeli jej nie masz, możesz uszyć 

maseczkę ochronną ręcznie.



Etapy realizacji:

• Narysuj formę na 
papierze według moich 
wytycznych oraz wytnij 
wzór z tkaniny.

• Ja moją maseczkę 
wycięłam ze starej 
koszuli bawełnianej  po 
3 warstwy. 





Musisz wyciąć 6 elementów maseczki. 



Dla ułatwienia pracy upięłam elementy 
szpilkami.



Maseczkę możesz ręcznie zszyć 
polecam ścieg stębnówkowy. 



Polecam 3 ściegi ręczne:



Zszywasz maseczki w miejscach, gdzie zaznaczyłam na 
czerwono. Natomiast niebieska linia to miejsce, wszycia 
gumy. 



W miejscach zaokrąglenia warto naciąć tkaninę  
(ok. 2-3 mm), oraz przyciąć brzeg w narożniku.  
Tkanina będzie lepiej się układała.  



Kolejny etap to wywrócenie części 
maski na prawa stronę. 



Ołówek pomoże Tobie wypchnąć 
narożnik maski.



Wyprasuj tkaninę. 



Połącz 2 elementy maseczek, pamiętaj 
tkanina prawa do prawej. 



Możesz zszyć na maszynie lub ręcznie 
ściegiem stębnówkowym.



Brzeg tkaniny, aby się nie strzępił użyj ściegu ręcznego „okrętkowego”. 
Jeśli masz maszynę warto ustawić ścieg „zygzag”. 
Ja obrzuciłam brzeg overlockiem. 



Wykonaj tunel zszywając brzeg tkaniny 
i wprowadź gumkę. 



Jak wprowadzić gumkę?
Agrafką lub wsuwką do włosów. 



Twoja maseczka jest gotowa!



Pozdrawiam Was serdecznie 
życzę dużo, zdrowia, niedługo się zobaczymy!


