الگوی ساخت ماسک ساده پارچه ای
.

یا من اسمه دوا و ذکره شفا
دانشکده داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

الگو و نحوه ساخت ماسک ساده پارچه ای

انواع ماسک های پارچه ای قابل تهیه در خانه وجود دارند که در اینجا یکی از آن ها شرح داده میشود.
کلینیک مراقبت های دارودرمانی داروخانه  13آبان
جهت دریافت الگوهای سایر ماسک ها مثل ماسک سه بعدی به
سایت  https://13abanpharmacy.tums.ac.irمراجعه فرمایید.
بزرگساالن
بزرگساالن
لوازم مورد نیاز:

بزرگساالن
بزرگساالن

سه تکه پارچه طبق آنچه پیشتر گفته شد شامل یک پارچه نخی ،یک اسپان باند و یک پارچه پلی استر،
کش (برای قسمت گوش) ،قیچی ،چرخ خیاطی ،اتو

جوانان باالی  12سال
سال
12سال
77تاتا12
سال
33تاتا66سال

محل
قرارگیری
حلقه های
گوش

دستورالعمل تهیه ماسک:

طبق اندازه مورد نظر ،از الگوی مربوطه
استفاده کنید.
دو تکه از پارچه ی هر کدام از الیه های
ماسک برش دهید (جمعا  6تکه).

محل دوخت
جلوی ماسک

 4سانتی متر

 4سانتی
متر

مربع اندازه گیری
صحت سایز الگو

توجه

 .1الگو را بارگیری کرده و با سایز ( %100بدون تغییر مقیاس) روی کاغذ  A4چاپ کنید .برای اطمینان
از درست بودن اندازه الگو ،ابعاد مربع زیرالگو را اندازه بگیرید .بایستی هر ضلع مربع معادل  4سانتی متر
باشد.
 .2الگو را به پارچه سنجاق بزنید و تکه های پارچه را ببرید (بهتر است سه پارچه مطابق آنچه پیش از
این ذکر شده تهیه شود و از هر پارچه دو قطعه مطابق الگو برش داده شود که مجموعا شامل  6قطعه
میشود).
 .3قسمت جلوی ماسک دو تکه برش داده شده از هر پارچه را در کنار هم قرار داده و منحنی جلوی
ماسک را بدوزید .بدین ترتیب سه نوع پارچه یک تکه ایجاد خواهد شد.
 .4سه الیه ی تهیه شده ماسک را به ترتیب شکلی که پیشتر اشاره شده است ،روی هم قرار دهید و از
لبه ها به هم بدوزید.
 .5محل قرار گیری حلقه گوش را دو بار به داخل تا کرده و با نیم سانتی متر فاصله از لبه ی بیرونی
بدوزید تا پاکتی ایجاد شود( .برای طرف مقابل این کار را تکرار کنید)
 .6کش ماسک را داخل قسمت پاکت مانند ایجاد شده قرار دهید و به اندازه دلخواه برش داده و گره
بزنید.

حنانهن تغییر
دکترو بدو
الگو را به همین شکل
برادران (بورد تخصصی داروسازی بالینی) خرداد ماه1400
سایز پرینت کرده و برش دهید

