
 

Syguide till munskydd/ansiktsmask

Ladda ner PDF här

Vill du gärna sy dina egna munskydd så att du kan återanvända dem och inte slänga dem efter
användning? Då får du här ett symönster till hur du gör. Dessa munskydd är inte CE-godkända, men
bättre än ingentingt det den danska Sundhedsstyrelsen. Det är ett munskydd i tre lager, som

/https://rito.se/[pdfLink]


 

tygmunskydd i andra länder har krav på.

Storlek

18 cm x 13 cm 

Material

Bomullstyg 
Sytråd
Resårband 
Näsbåge eller wire
Symaskin eller Synål
Sax

Metod

Klipp 2 bitar tyg i måtten 20x16 cm - detta blir till fram- och baksida. 

Klipp en bit tyg i måtten 17,5x12,5 cm - detta är till insidan.

Klipp av en bit wire på 15 cm (om du inte använder näsbåge)

Klipp två bitar resårband på 8-10 cm. Längden beror på vem som ska använda munskyddet. Ju
mindre huvud ju kortare resår. 

Först gör du framsidan:

Ta en av dessa tygbitar och gör en 2 cm fåll överst. Det översta är den ena långsidan som är 20 cm
lång. Lägg in din wire eller näsbåge i mitten av fållen. Sy fast den.

 

 

https://rito.se/sevilla-jacquard/21086-sevilla-jacquard-bomuldsstof-150cm-farve-005-50cm--.html
https://rito.se/bomuldstrad/1546-gutermann-sytrad-bomuld-6206-gra-100m-4008015222154.html
https://rito.se/elastiksnor-elastikband-elastiktrad/11884-elastik-flad-hvid-6mm-10m-7316712053641.html
https://rito.se/diy-lav-selv-mundbind/34957-naesebojle-til-mundbind-masker-metal-solv-101x3mm-8-stk--.html
https://rito.se/tradstaenger-elefanttrad-metaltrad-blomstertrad/3120-bonzaitrad-alu-wire-solv-2mm-10m-5707167892282.html
https://rito.se/1512-symaskiner
https://rito.se/1344-synale
https://rito.se/371-sakse


 

 

Gör härefter en 1 cm fåll i botten. Sy fast den.



 

 

Gör en 1 cm fåll i varje sida av tygbiten. Sy fast den.



 

 

Sätt nu fast en bit resårband i kanten överst och nederst i varje sida och sy fast det.



 

 

Nu ska du göra baksidan. 

Upprepa detta med din andra tygbit - du ska dock inte sätta i en näsbåge eller resårband i denna. 

Du ska nu sy ihop själva munskyddet. Lägg tyget till insidan mellan fram- och baksida så det passar
med kanten. Om biten till insidan har blivit för stor, kan den alltid klippas till i sidorna så att det passar
precis.

 



 

 



 

 

Sy ihop alla tre delarna i den söm du redan har gjort.



 

 

Ditt munskydd är nu klar till användning

Designad av: Kreatosse (Majken Andreasen)
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