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Balla Gemma 

Kétrétegű arctakaró készítése képekben – gumis és kötős változatban 
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A szakvélemények megoszlanak, hogy melyik ad hatásos védelmet. Ezek nem maszkok, 

hanem szájtakarók. Egyéni döntés, ki mit választ. Az eldobható környezetszennyező hatását is 

figyelembe véve sok textilből varrt szabásminta található a neten. Ezek fertőtleníthetők, 

moshatók, vasalhatók.  

Nemezkészítőként először elkezdtem nemezbetétest- és kétrétegű textilt készíteni a családnak. 

Kísérletek, tapasztalatok alapján megszületett egy egyszerű séma, s így a lakókörnyezetembe 

lévőknek – itthon talált textilből – elkezdtem ingyen készíteni. Úgy éreztem, ezzel hozzá 

tudok járulni a nagy egészhez. Mára már annyian kértek, hogy úgy gondoltam, megosztom a 

részleteket, hogy a vállalkozó kedvűek maguk is nekiállhassanak otthon. Akár kézműves 

programként a gyerekekkel együtt is elkészíthető. A polcok mélyén megbújó lepedők, kinőtt 

ingek mind alkalmasak rá, s kötőnek valóként gumi, szalag, fonal – bármi megfelel. Ez egy 

könnyen – akár kézzel, akár géppel varrható darab. Mosás- és vasalást követően indulhat a 

munka. Melléklek egy A4-ben kinyomtatható szabásmintát is, de akár kézzel is megrajzolható 

– 25 cm x 14 cm méretben.  

A textilt kicsit bemetszve méretre hasítható az anyag. Félbehajtva dupla szélességet vegyünk. 

 

  

Színével befelé hajtva rajzoljuk körbe a mintát, s a kontúr mentén varrjuk végig a két hosszú 

oldalt. (Több darab egyszerre készítésénél érdemes folyamatosan varrni a másik darabbal, s a 

végén elvágni.) 
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A varrástól ½ centire vágjuk le és fordítsuk ki. 

  

A végén is hajtsunk be ½ centit és vasaljuk le mindkét oldalán. 

  

Hátul-gumis változat: 38 cm gumit vágjunk le, fogjuk a két réteg közé és varrjuk le oda-vissza 

az oldalát.  

   

Félbehajtva kis háromszögnyi részt varrjunk le alul és felül. Ezzel el is készült a darabunk.  
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Kötős- vagy fülön gumis változat: hajtsunk be 1 cm-nyit, s varrjuk le. Ebbe húzhatjuk bele a 

kötőt (kb. 110 cm) vagy a gumit. A kötő végeire kössünk kis csomót. 

 
 

  
 

 
 

Vidám színekkel, rátétekkel, hímzésekkel egyedivé varázsolhatjuk, s elmondhatjuk, hogy mi 

készítettük. Sok sikert hozzá.  

 

Vigyázzunk magunkra és egymásra!  

 

Köszönöm, hogy nem nyomtatod ki, csak a szabásmintát. Védjük a környezetet. 
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