




 IZDELAVA ZAŠČITNE MASKE 
 

Kot vsi vemo je v zadnjih časih povpraševanje po zaščitnih maskah tako veliko, da jih marsikje 
že primanjkuje. Zato sem pripravil postopek, s pomočjo katerega si lahko doma sami izdelamo 
zaščitno masko. 

 

Potrebni materiali:  

• šivanka in sukanec, 
• modrček (iz bombaža), 
• 1 tanka železna/bakrena žička (ki jo lahko upogibamo) 

Varnost pri delu: 

Pri izdelavi maske moramo biti samo previdni pri šivanju, da se ne pičimo in da se pri 
vstavljanju žice ne urežemo. 

Postopek izdelave: 

Vzamemo modrček in ga vrežemo na pol. Tako dobimo dve polovici, ki imata vsaka po eno 
naramnico. Vzamemo eno polovico in z nje odrežemo še drugo naramnico, ki jo potem s 
pomočjo igle in sukanca prišijemo na drugo polovico modrčka. Polovico, kateri smo odrezali 
naramnico shranimo saj jo lahko v prihodnje uporabimo pri izdelavi še ene zaščitne maske. 
Sedaj vzamemo polovico modrčka z naramnicami in pri delu, kjer bo nos všijemo še eno tanko 
železno/bakreno žičko. Ta žička bo služila tako, da ko si nadeneš masko si pri delu, kjer je nos 
masko stisneš. Tako se bo maska prilagodila obrazu in bo imela bolj trden oprijem. 

Način uporabe in pranje: 

Vzamemo masko in si jo nadenemo tako, da gresta obe naramnici čez glavo. Še ena prednost 
naramnic je to, da si tudi njih lahko po potrebi prilagodimo. Potem si jo udobno namestimo in 
pritisnemo na mestu, kjer je žica ter jo tako še bolj prilagodimo in pritrdimo našemu obrazu. 
Masko uporabljamo tako, da si vedno ko gremo v javnost oz. na mesto, kjer je obvezna maska 
nadenemo masko ter jo po vsaki uporabi operemo pri višji temperaturi. Operemo jo lahko 
normalno, kot bi oprali modrček saj ni nobene snovi, ki je nebi smeli oprati pri visoki 
temperaturi. 



Zaščitna maska je narejena iz bombažnega blaga. Lahko jo operemo pri 60°C. 
Mama je masko zašila s krojem iz časopisa Delo (za opis je priložena slika). 
Pred nameščanjem maske si moramo temeljito umiti roke (z milom pod toplo vodo). 
Tudi med nošenjem se je poskušamo čim manj dotikati. Najprej gumico zataknemo 
za ušesa, nato pa jo še razpremo. 
Ema Bojnec 



MASKA 

 

Materiali uporabljeni: 

-domača kuhalna krpa iz bombaža, 

-2 navadni gumici 

 

Čas izdelave: 

<1 minuta 

 

Kako se izdela: 

Vzamemo navadno domačo krpo in jo glede na velikost prepognemo na 3 dele (tako da 
prekriva obraz od začetka nosu do konca brade). Na prvo in tretjo tretjino namestimo 
elastično gumico, potem krpo prepognemo in prvo tretjino udobno namestimo pod tretjo, 
da res prekriva celoten pomembni del obraza. Končno masko si namestimo na obraz, gumice 
pa si damo za ušesa (zaradi elastičnosti se bolečina ne čuti preveč). Po možnosti si lahko del 
gumice, ki je za ušesi, oblažimo z volno ali papirjem, da bo bolj udobno. Celi postopek traja 
manj kot minuto. 

Varnostni ukrepi: 

Krpo najprej operemo pri vsaj 60*C in jo potem dobro zlikamo. Krpe se ne dotikamo z 
umazanimi rokami. Ta maska je primerna za večkratno uporabo. Ko si jo nadenemo in gremo 
v javnost, se je več z rokami ne dotikamo, ampak se dotikamo le gumic in si tako snamemo 
masko. 

OPOZORILO: ZA VSE INFORMACIJE O COVIDU-19 SE OBRNITE NA LEGITIMNE VIRE NOVIC, 
KOT NA PRIMER WHO (WORLDS HEALTH ORGANISATION) IN NE VERJEMITE VSEM NOCIAM, 
KI JIH SLIŠITE OD MEDIJEV. TA MASKA NI NAMENJENA PREKUSITVI ZDRAVSTENO DOKAZANIH 
ZAŠČITNIH MASK, TOREJ SO TISTE MASKE BOLJ PRIMERNE IN BOLJ UPORABNE. TO JE 
NAMENJENO LE KOT PROJEKTNO DELO S STRANI DIJAKA SREDNJE ŠOLE. 

 

 

 

 



2 sliki končnega produkta: 

                                  

 

 

Varnostni ukrepi: 

Krpo najprej operemo pri vsaj 60*C in jo potem dobro zlikamo. Krpe se ne dotikamo z 
umazanimi rokami. Ta maska je primerna za večkratno uporabo. Ko si jo nadenemo in gremo 
v javnost, se je več z rokami ne dotikamo, ampak se dotikamo le gumic in si tako snamemo 
masko. 

OPOZORILO: ZA VSE INFORMACIJE O COVIDU-19 SE OBRNITE NA LEGITIMNE VIRE NOVIC, 
KOT NA PRIMER WHO (WORLDS HEALTH ORGANISATION) IN NE VERJEMITE VSEM NOCIAM, 
KI JIH SLIŠITE OD MEDIJEV. TA MASKA NI NAMENJENA PREKUSITVI ZDRAVSTENO DOKAZANIH 
ZAŠČITNIH MASK, TOREJ SO TISTE MASKE BOLJ PRIMERNE IN BOLJ UPORABNE. TO JE 
NAMENJENO LE KOT PROJEKTNO DELO S STRANI DIJAKA SREDNJE ŠOLE. 

 
 

Pogled od zadaj Pogled od spredaj 



DOMA IZDELANA ZAŠČITNA MASKA 
 

a) IZDELAVA 

Moja zaščitna maska je izdelana iz gostejše bombažne tkanine (sive in 
bele). Njene mere so – končna mera (19 x 9 cm). Zaradi praktičnosti (da 
je ni treba zavezovati), nima trakov za zavezovanje, ampak všita elastična 
trakova. Da je zaščita še večja, ima tri pregibe; en všiti pregib je bel, da je 
bolj estetska in privlačna za uporabo; kajti gre za nekaj nam do sedaj 
nepoznanega z vidika uporabe v javnosti. Pralna je na 60 stopinj Celzija. 
Skratka upoštevana so bila navodila za čim večjo zaščito. Šivati mi jo je 
pomagala babica, ko sem jo še lahko obiskala; sedaj pa žal ne smem  več 
iz svoje občine. 

FOTOGRAFIJA MOJE MASKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) UPORABA DOMA NAREJENE ZAŠČITNE MASKE  

Doma narejene pralne maske sicer ne nudijo popolne zaščite pred virusi, 
a tudi omejevanje je bolje kot nič. Z njimi ščitimo druge in sebe. Pri nošenju 
doma narejene ali kupljene maske je treba upoštevati in slediti navodilom 
varne in pravilne rabe zaščitnih mask. Domača maska mora biti izdelana 
iz pralnih, trpežnih in dovolj gosto tkanih materialov. Po uporabi je treba 
nujno poskrbeti, da ne postane gojišče bacilov in virusov, jo oprati in zlikati.  

 

PRAVILNA NAMESTITIEV 
 

1. Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali si jih razkužimo z 
razkužilom. 

2. Masko obrnemo tako, da je manj barven del obrnjen navznoter (to 
je del, kjer so bolj vidni šivi). 

3. Ko elastični trak zataknemo za ušesa ali si ga zavežemo, se mora 
maska tesno prilegati obraza. 

4. Masko pridržimo na nosu, nato pa spodnji del maske potegnemo čez 
brado. 

5. Maske se ne dotikamo več. 

PRAVILNA ODSTRANITEV MASKE 

1. Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali si jih razkužimo z 
razkužilom. 

2. Pazimo, da masko primemo samo za ušesne zanke, saj se sicer 
lahko okužimo. 

3. Masko ločimo od ostalega perila in jo operemo na dovoljeni 
temperaturi (60 – 90 stopinj Celzija) ter jo prelikamo z vročim 
likalnikom. 

 

c) SPLOŠNA PRAVILA GIBANJA na zaprtem javnem kraju 

V zasebnih prostorih in kadar smo sami, uporaba maske ni potrebna. 
Uporaba maske je v teh časih priporočljiva vedno, ko obstaja možnost, da 
pridemo v stik z ljudmi. Vendar pa je treba vedeti, da maska ni naša edina 
zaščita.  

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju (trgovina, lekarna, 
kmetijska zadruga, vrtni center ipd.) moramo ohranjati varno razdaljo od 
drugih oseb in uporabljati zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega 
in nosnega predela (šal, ruta), ki prekrije nos ali usta, ter zaščitne rokavice. 



Na prvem mestu ostajata higiena rok in higiena kašlja, predvsem pa 
socialna distanca. Če imamo umazane roke, nam nobena maska ne bo 
pomagala. Maska ne sme dajati lažnega občutka varnosti. 

 

OSTANIMO DOMA – OSTANIMO ZDRAVI, če je pa gibanje neizogibno, 
pa upoštevajmo priporočena navodila. 

 

Alja Černi Forjanič, 2.a 

 

 

 

 





Najprej sem poiskala na spletu kakšne nasvete o izdelovanju mask in sem naletela na sliko z šablono 
za izdelovanje maske. Šablono sem malo prilagodila svojem okusu. 

 

Nato sem si natisnila šablone in izbrala staro blago, ki sem našla v hiši. Na blago sem nastavila 
izrezano šablono z pravo velikostjo in izrisala obliko. Potem sem izrisano obliko izrezala in dobila dva 
enaka dela. 

Ta dela sem potem zašila skupaj s pomočjo šivalnega stroja.  

Potem sem vzela dve elastični gumici in naredila malih zavihek, ki sem ga nato sešila. 

Ko sem končala je maska izgledala tako: 

 





Izdelava zaščitne maske za obraz 

 

Potrebujemo: 

- par nogavic/ruto/majico in 

- dve elastiki za lase. 

 

Postopek izdelave (postopek izdelave je povsem enak tudi, če namesto rute uporabimo par 
nogavic ali majico): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednost tako izdelane zaščitne maske za obraz je izdelava iz zelo preprostih materialov, ki jih 
je mogoče najti v prav vsakem gospodinjstvu. Prav tako je zelo praktična, saj jo moramo pred 
ponovno uporabo le razdreti in ruto ter elastike za lase normalno oprati v pralnem stroju. 
Hkrati nam ob primerni zaščiti nudi tudi možnost izražanja svoje kreativnosti, saj lahko ruto 
kombiniramo skladno s svojimi oblačili. 

2. Na vsako stran 
namestimo po eno elastiko 
za lase. 

 

1. Najprej zložimo ruto. 

 

3. Robove rute 
prepognemo k sredini. 

 

4. Na straneh primemo za 
elastiki in si masko 
nadenemo tako, da si 
elastiki za lase zataknemo 
za ušesa. 

 





















Navodila za izdelavo pralnih zaščitnih mask: 
Najprej izbereš bombažni modrček, katerega prerežeš na dva dela. Tako, da iz njega lahko  
izdelaš dve maski. Odrežeš naramnice in zadnji del modrčka. Naramnice nato prišiješ na levi in 
desni del modrca.  

Sestavine: 

95% bombaža 

5% elastina 

 

Navodila za domačo uporabo pralnih zaščitnih:  

Maska je namenjena večkratni uporabi. 

 PRED NAMESTITVIJO MASKE SI UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE! 

1. Masko namestite na obraz od zgornjega dela nosnega korena preko ust in pod brado, da 
se maska tesno prilega obrazu.  

2. Maske se med uporabo ne dotikajte, v primeru dotika si vedno umijte ali razkužite roke! 
(Tako preprečite prenos mikrobov).  

3. Maske nikoli ne nosite pod nosom ali pod brado! Po 2 urah ali v primeru ovlažitve maske 
le to odstranite s prijemom za trakove ali elastiki,  

4. Maske se nikoli ne dotikajte spredaj.  



5. Ob odstranjevanju maske glavo držite naravnost (ne glejte navzdol), s tem preprečite 
raztros mikrobov iz površine maske po vaši obleki.  

PO ODSTRANITVI SI OBVEZNO UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE! 

Vzdrževanje. Po uporabi masko odložite na določeno mesto, da ne bodo prihajale v kontakt s 
čistim perilom, materialom. Maske izdelujte iz materialov (bombaž), ki omogočajo pranje v 
pralnem stroju na najmanj 60°C, ali 95°C. Uporabite običajne pralne praške. Suho masko 
prelikajte z likalnikom. 

 

 











PRALNA ZAŠČITNA MASKA  
MASKA JE NAMENJENA VEČKRATNI UPORABI 

 

 MATERIAL: 100% bombaž in elastika   
 

 POSTOPEK:  
1 PRIPRAVILA SEM SI KROJ IZ KUPLJENE MASKE 
2 BLAGO SEN PORAVNALA IN NA NJEGA S KREDO OBRISALA PRIPRAVLJENI KROJ – 

KROJ SEM IZREZALA IZ BLAGA   
3 ŠIVANJE – Z BUCIKAMI SEM OBLIKOVALA TRI GUBE, BLAGO SEM OBROBILA Z 

OVERLOCKOM IN ZAROBILA OKROG IN OKROG   
4 PRIPRAVILA SEM SI DVE ELASTIKI DOLŽINE 17 CENTIMETROV  
5 ZAŠILA ELASTIKO  
6 MASKA JE KONČANA  

 

 VARNA UPORABA: 
• Pred namestitvijo maske si umijte ali razkužite roke  
• Masko namestite na obraz od zgornjega dela nosnega korena preko ust 

in pod brado, da se maska tesno prilega obrazu 
•  maske se med uporabo ne dotikajte, v primeru dotika si vedno umijte 

ali razkužite roke 
• Nikoli ne nosite pod nosom ali pod brado  
• Po 2 urah ali v primeru ovlažitve maske le to odstranite s prijemom za 

trakove ali elastiki 
• Maske se nikoli ne dotikajte spredaj 
• Ob odstranjevanju maske glavo držite naravnost (ne glejte navzdol), s 

tem preprečite raztros mikrobov iz površine maske po vaši obleki 
• Po odstranitvi si obvezno umijte ali razkužite roke 

 

 VZDRŽEVANJE  

• Pralna maska nam bo služila dlje časa in bo resnično razkužena, če jo 
prekuhamo v vodi. 

• Pralno masko po uporabi previdno shranimo v neprodušno vrečko. 

• Nato jo doma previdno damo v lonec z vodo (lonec imamo vedno isti in 
ga v času okužbe uporabljajmo samo za ta namen) ali 

• pranje v pralnem stroju na najmanj 60°C, ali 95°C. 

• Masko kuhamo v vreli vodi vsaj 5 minut. Po želji lahko dodamo čistilno 
sredstvo.  



• Počakamo, da se voda ohladi. Previdno - voda in maske so izjemno vroče!  

• Masko nato osušimo na zraku. Tik pred uporabo jo je priporočljivo polikati na 
vroči temperaturi. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



MASKA 
Svojo masko sem izdelala iz bombažne krpe, saj jo je možno prati pri 90o. Najprej sem izrezala 
kroj (2 kvadrata) ki sem ju s pomočjo igel nagubala in fiksirala. Nato sem izrezala primerno 
dolžino gume, da jo lahko zatakneš za ušesa. Nato sem vse skupaj sešila s šivalnim strojem, da 
bo bolj obstojno. 

 



Eva Pešti

MASKA 
Projekt PODVIG – podjetnost v gimnazijah 
Masko sem sešila s pomočjo šivalnega stroja in materialov, ki sem jih našla v predalu s šiviljskimi 
pripomočki. Pri izdelavi mi je pomagala mama, ki je za namene zaščite prijateljev in sorodnikov 
sešila že več podobnih mask, pri tem delu pa ji sproti pomagam in spremljam ves postopek. Po 
navodilih sem se odločila eno sešiti tudi sama in tako izdelati lasten unikat za namene tega 
projekta ter seveda zaščite sebe in drugih pred okužbo. 

Materiali, potrebni za izdelavo, so popolnoma preprosti, in sicer so to: 
• bel elastični sukanec debeline 160; 
• elastika dolžine 16,5 cm; 
• 2 kosa tkanine pikčastega vzorca iz 100 % visokokakovostnega bombaža dimenzije 20×11 cm. 

Tkanina je iz bombažnega materiala prav zaradi namena večkratne uporabe in pralnosti pri 60 
ºC. Po prvem pranju se lahko skrči do 3 %, vendar ta delež zmanjšamo s sušenjem na zraku in ne 
v sušilcu. Pri pranju se lahko uporabijo navadni pralni praški, suho masko prelikamo z likalnikom. 

Maska je bila narejena s šivalnim strojem, kjer sta med seboj zašita oba kosa tkanine, prav tako je 
material prišit z elastiko, saj je tako prožnejša kot pri zavezovanju z bombažnimi trakovi. 

Pred namestitvijo si je potrebno umiti in razkužiti roke, na obraz jo namestimo od zgornjega dela 
nosnega korena preko ust in pod brado, da se tesno prilega obrazu. Maske se je med uporabo 
prepovedano dotikati – v primeru dotika si moramo umiti ali razkužiti roke, da se prepreči 
prenos mikrobov. Hkrati je nikoli ne nosimo pod nosom ali pod brado. 

Uporabljamo jo pri vsakem vstopu v zaprte javne prostore (torej pošte, banke, trgovine …), ker 
se virus prenaša tudi po zraku, od konca prejšnjega meseca pa je nošnja zakonsko obvezna.  

Po uporabi masko odložimo na določeno mesto, da se prepreči stik s čistim perilom ali drugim 
materialom. Oprati jo je treba v najhitrejšem času na prej omenjeni temperaturi, saj se lahko le 
tako izognemo potencialni okužbi – soroden koronavirus, ki povzroči okužbo s Sars se uniči pri 
temperaturi višji od 56 ºC in podobne vrednosti veljajo s Covid-19.



 

 

 

Obrazna zaščitna maska 
Podvig(podjetnost v gimnazijah) 

 
 

 

 

 

 

 

Izdelal: Tilen Škarjot 

Razred: 2.B 

Mentor: Mateja Godec in Nina Žuman 



UVOD 
Pozdravljeni, ker se mi je ideja zdela zelo zanimiva in ker sva o izdelavi maske z mamo, ki je 
tudi sama šivilja že prej razmišljala sem se tega tudi lotil. V nadaljevanju Vam bom predstavil 
tudi materiale in postopek same izdelave.  

JEDRO 
Kot sem omenil v uvodu mi je pri izdelavi malce pomagala mama in sicer pri izbiri materiala(bombaž), 

uporabi šivalnega stroja in samem risanju kroja saj sem se odločil za bolj “filmski“ izgled svoje maske.  

STVARI KI JIH ZA IZDELAVO POTREBUJEŠ 
 Bombažno blago 

 Krojaško kredo(z njo prerišemo kroj na blago) 

 Tanka elastika 

 Bakrena žička 

 Šivalni stroj 

IZDELAVA 
Z samo izdelavo sem začel pri skici in ideji patenta ki bi mi bil tudi najbolj všeč tako je po nekaj 

poskusih nastala spodaj prikazana skica.  

 

Ko sem z svojo skico bil najbolj zadovoljen sem se lotil risanja posameznega kroja in sicer 
samo enega saj bo maska sestavljena iz dveh delov torej rabim 6 kosov polovičk kar moram 
zapisati tudi na kroj kot me je naučila mama. Na spodnji sliki je prikazan kroj. 

 

Ko sem imel kroj sem z krojaško kredo moral prerisati 6 skic na bombažno blago ki sem ga 
izbral in je črne barve. Nato sem se lotil sestavljanja in šivanja ki ni niti pol tako preprosto kot 



sem si mislil. Vendar je po parih poskusih še kar uspelo najprej sem sešil sredino in nato 
sestavil vse tri skupaj in nato še obrobil. Na straneh sem za ušesa uporabil tanko elastiko 
katero sem prišil na srednji sloj blaga. Ko sem imel masko že skoraj končano in se je dobro 
prilagajala obrazu sem se lotil žičke, ki objame nos. Bakreno žičko sem prišil na notranji 
strani maske. 

 

KONČNI IZGLED MASKE 

  



  
MASKA SE LEPO PRILEGA OBRAZU 

 

UPORABA MASKE 
Masko uporabljam v trgovinah in prostorih z večimi ljudmi maska je pralna pri višjih 
temperaturah ki jih rabimo da uničimo viruse ter jo pred vsako uporabo zlikam saj tako 
uničimo viruse poleg mask uporabljam še razkužilo z procentom alkohola višjim od 65 
odstotkov ter zaščitne rokavice. 

ZAKLUČEK 
Sama izdelava maske mi je bila zelo zanimiva saj sem se zraven naučil veliko novih stvari kot 
so na primer uporaba šivalnega stroja in sedaj še bolj cenim ljudi v tem poslu in to kar nosim.  







 

NAVODILA ZA DOMAČO IZDELAVO IN UPORABO 
PRALNIH ZAŠČITNIH BOMBAŽNIH MASK 

 

KAKO RAVNANO IN UPORABLJAMO MASKO:  

• Maska je namenjena večkratni uporabi.  
• PRED NAMESTITVIJO MASKE SI UMIJEMO ALI 

RAZKUŽIMO ROKE!!! 
• Masko namestimo na obraz od zgornjega dela nosnega 

korena preko ust in pod brado, da se maska tesno prilega 
obrazu.  

• Maske se med uporabo ne dotikamo, v primeru dotika pa si vedno umijemo ali razkužimo roke!  
(->Tako preprečimo prenos mikrobov).  

• Maske nikoli ne nosimo pod nosom ali pod brado! 
• Po 2 urah ali v primeru ovlažitve maske, jo odstranimo s prijemom za trakove ali elastiki, maske se 

nikoli ne dotikamo spredaj. 
• Ob odstranjevanju maske glavo držimo naravnost in ne gledamo navzdol, s tem preprečimo 

raztros mikrobov iz površine maske po naši obleki.  
• PO ODSTRANITVI SI OBVEZNO PONOVNO UMIJEMO ALI RAZKUŽIMO ROKE!!!  

 

VZDRŽEVANJE: 

Po uporabi masko odložimo na določeno mesto, da ne bodo prihajala v kontakt s čistim perilom. Ker je 
maska iz bombaža jo lahko peremo tudi pri 95 ̊C in uporabljamo običajne pralne praške. Suho masko 
prelikamo z likalnikom.  

 

NAVODILA ZA IZDELAVO ZAŠČITNE MASKE IZ BOMBAŽA: 

Za izdelavo ene maske potrebujemo kos bombažnega blaga dimenzij 
19x36 cm in dva bombažna trakova, dolga 100 cm (ali elastiko).  

Pripravimo šablono za označitev gubic, ki so namenjene temu, da je 
masko mogoče razširiti in prilagoditi. Delo si lahko poenostavimo tako, 
da položaj gubic označimo, ko imamo blago že na šivalnem stroju.  

Za dobro tesnjenje maske na nosnem predelu uporabimo gospodinjsko 
žičnato zapiralno sponko za vrečke, ki jo dobimo v mnogih trgovinah z 
živili. Ker ta žička ne sme prodreti ven, jo namestimo v kos materiala, ga 
prepognemo, si označimo gubice in žičko vstavimo v nosni del, da ga 
kasneje lahko namestimo. Dokončano masko si namestimo tako, da 
zgornji trak zavežemo za glavo, spodnjega pa za vratom (elastiko na 
obeh koncih zataknemo za ušesa). 

 

NIKA HORVAT, 3.c 

 



IZDELAVA MASKE 
 

 
Doma sem izdelala masko, ki je na sliki. Maska je narejena iz bombažnega blaga in 
sicer sem uporabila bombažno pleničko. Pri izdelavi mi je pomagala mama, ki je 
sama že prav tako izdelala nekaj mask zase. Načrt sva našli na Facebooku, kjer ga 
je objavila zelo prijazna gospa.  
Sama sem prerisala načrt s papirja na blago ter izrezala dele za masko. Prav tako 
sem sama izmerila koliko potrebujem gumice. Pri samem šivanju mi je pomagala 
mama, saj je ona po poklicu šivilja in mi je lahko dala nasvet kako naj zašijem, da bo 
najlepše zgledalo ampak bo vseeno držalo. Maska je pralna pri višji temperaturi.  
 
Kako pravilno uporabljamo zaščitno masko? 
Preden namestimo masko si umijemo ali razkužimo roke. Maska mora pokrivati tako 
nos in usta kot tudi brado. Ko jo namestimo se je več ne dotikamo. Preden jo 
odstranimo, si prav tako umijemo roke. Ko jo odstranjujemo pazimo, da se dotikamo 
le za del, ki je zataknjen za ušesa. Odložimo jo ločeno od ostalega perila. Po vsaki 
uporabi jo moramo prati na 90 stopinjah celzija in jo potem še prelikati z vročim 
likalnikom. 
 





PRALNA ZAŠČITNA MASKA  
MASKA JE NAMENJENA VEČKRATNI UPORABI 

 

 MATERIAL: 100% bombaž in elastika   
 

 POSTOPEK:  
1 PRIPRAVILA SEM SI KROJ, KI SEM GA POISKALA NA 

SPLETU  
2 BLAGO SEN PORAVNALA IN NA NJEGA S KREDO 

OBRISALA PRIPRAVLJENI KROJ – SLEDI KROJENJE  
3 SLEDILO JE ŠIVANJE – PODLOGO IN SPREDNJI DEL 

ZAŠIJEM SKUP, OBRNEM IN POŠIJEM ŠIVE – S TEM 
SEM FIKSIRALA OBLIKO  

4 PRIPRAVILA SEM SI DVE ELASTIKI DOLŽINE 17 
CENTIMETROV  

5 ZAŠILA ELASTIKO  
6 MASKA JE KONČANA  

 

 VARNA UPORABA: 
• Pred namestitvijo maske si umijte ali razkužite roke  
• Masko namestite na obraz od zgornjega dela nosnega korena preko ust 

in pod brado, da se maska tesno prilega obrazu 
•  maske se med uporabo ne dotikajte, v primeru dotika si vedno umijte 

ali razkužite roke 
• Nikoli ne nosite pod nosom ali pod brado  
• Po 2 urah ali v primeru ovlažitve maske le to odstranite s prijemom za 

trakove ali elastiki 
• Maske se nikoli ne dotikajte spredaj 
• Ob odstranjevanju maske glavo držite naravnost (ne glejte navzdol), s 

tem preprečite raztros mikrobov iz površine maske po vaši obleki 
• Po odstranitvi si obvezno umijte ali razkužite roke 

 

 VZDRŽEVANJE  

• Pralna maska nam bo služila dlje časa in bo resnično razkužena, če jo 
prekuhamo v vodi. 

• Pralno masko po uporabi previdno shranimo v neprodušno vrečko. 

• Nato jo doma previdno damo v lonec z vodo (lonec imamo vedno isti in 
ga v času okužbe uporabljajmo samo za ta namen) ali 

• pranje v pralnem stroju na najmanj 60°C, ali 95°C. 



• Masko kuhamo v vreli vodi vsaj 5 minut. Po želji lahko dodamo čistilno 
sredstvo.  

• Počakamo, da se voda ohladi. Previdno - voda in maske so izjemno vroče!  

• Masko nato osušimo na zraku. Tik pred uporabo jo je priporočljivo polikati na 
vroči temperaturi. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



IZDELAVA MASKE ZA OBRAZ 
Potrebuješ: 

- Blago 
- Gumico 
- Žičko, ki se da upogibati 
- Sukanec 
- Šivalni stroj 

 

Izdelava: 

Mako sem izdelala iz bombažnega materiala, ki je bil vezan v platno vezavo, saj je to 
najgostejša in najmočnejša vezava. Blago sem pri šivanju tudi prepognila, saj sem z tem 
pridobila boljšo funkcionalnost maske, da objame obraz od brade preko ust do nosa. Masko 
sem šivala, saj z tem pridobim njeno daljšo vrednost, kot če bi jo lepila. Ob straneh sem 
zraven zašila gumico, tako da jo lahko po pranju uporabi še drug član družine in se mu vseeno 
prilega na obraz tako kot meni. 

 

Uporaba:  

Masko nameščamo z čistimi rokami preden se odpravimo iz avta. Med nakupovanjem/opravki 
se je pod nobenim pogojem ne dotikamo, še posebej ne na predelu kjer je blago (nos, usta). 
Najboljše je da si pralno masko snamemo doma, saj tako ne raznašamo virusa na različna 
mesta (avto, hiša).  

Ko prispemo domov je najboljše, da jo damo takoj prat. Dotaknemo se jo samo za gumico in 
ne za blago. Masko nato operemo v pralnem stroju na najmanj 60°C ali  celo 95°C. 
Uporabimo običajne pralne praške. Ko jo posušimo jo tudi zlikamo. 

 



ZAŠČITNA MASKA 

Masko sem naredila iz blaga, ki sem ga našla doma, medicinske gaze ter elastičnega traka. Najprej 
sem zmerila velikost maske, ki sem jo že imela doma ter mere prenesla na blago. Blago sem izrezala, 
nanj našila gazo, ter ob straneh našila elastična traka. Masko lahko peremo v pralnem stroju. Ščiti 
pred okužbo tako, da prepreči neposreden stik z našimi rokami ter obrazom (torej si virus težje utre 
pot v telo)  

Vita Stolnik, 3.c 
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ZAŠČITNE MASKE 
 

Miha Štajner,  

učenec 2.b razreda Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 

 

 

Potrebščine ki sem jih uporabil za izdelavo mask: 

-blago 

-model za velikost mask 

-šivalni stroj 

-gumica 

-nit 

-likalnik 

 

  

    

 

 



 

 

 

 

Potek dela: 

1. na blago zarišemo masko 

 

2. masko izrežemo z manjšimi urezi označimo izreze in jo prepognemo, tako dobimo dva sloja ki filtrirata 
zrak oziroma ne prepuščata virusa in maske 

 

3. zašijemo masko in všijemo 20cm dolgo gumico na obeh staneh na višini prve in zadnje zareze 



 

 

 

 

4. masko obrnemo, jo zlikamo in zašijemo še spodnji rob 

 

 

5. masko prekuhavamo nekaj minut v vreli vodi 

6. sedaj ko je maska čista in suha je pripravljena za uporabo 

7. naredimo čim več mask in jih razdelimo med ljudi saj so nujno potrebne 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za uporabo: 

 

peremo jo lahko s pralnim 
strojem ali v loncu na vreli vodi 
nekaj minut da jo steriliziramo 















 

ZAŠČITNA MASKA 

 

 

Material: 
Reciklirala sem stare ponošene hlače. Maska je torej iz 100% 
bombaža, svetlo modre barve torej primerna za pranje pri visokih 
temperaturah.  
Masko sem v preteklih dneh sama sešila.  
 
Navodila o izdelavi: 
Vrezala sem dva kosa blaga velikosti 17x13cm. Položila sem ju 
skupaj, da sta se popolnoma prekrivala, na eni strani zavarovala s 
sponkami in na dveh mestih rahlo upognila. Masko sem z vseh strani 
zašila, na koncu prišila še trakove in maska je narejena.  
 
Uporaba: 
Maska ima v vsakem kotu pritrjeno vrvico, ki služi za 
zavezovanje/pritrjevanje glede na velikost glave. So malo daljše, 
torej so primerne za vsakršno velikost glave.  
Nadenemo si jo preko ust in nosu in jo zavežemo na zatilju (vsak par 
vrvic posebej).  
Če oseba nosi očala, si naj le-ta ob nošenju maske namesti preko 
blaga zaradi rošenja in s tem posledično oviranosti vida.  
Ko si oseba masko odstranjuje, jo, zaradi lastne varnosti in 
varnosti drugih ljudi, naj odstrani tako, da se dotika le trakov za 
zavezovanje, ki jih previdno odveže in si masko sname ter odloži za 
pranje (še bolje, če da takoj prat). Pod nobenim pogojem naj se ne 
dotik prednjega dela, ker so tam tudi na zunanji strani bacili, pred 
katerimi smo se z nošenjem maske hoteli zaščititi in bi jih s tem 
spravili na svoje dlani, posledično bi lahko zaradi tega zboleli. 
 

 



 



ZAŠČITNE MASKE 
 

Miha Štajner,  

učenec 2.b razreda Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 

 

 

Potrebščine ki sem jih uporabil za izdelavo mask: 

-blago 

-model za velikost mask 

-šivalni stroj 

-gumica 

-nit 

-likalnik 

 

  

    

 

 



 

 

 

 

Potek dela: 

1. na blago zarišemo masko 

 

2. masko izrežemo z manjšimi urezi označimo izreze in jo prepognemo, tako dobimo dva sloja ki filtrirata 

zrak oziroma ne prepuščata virusa in maske 

 

3. zašijemo masko in všijemo 20cm dolgo gumico na obeh staneh na višini prve in zadnje zareze 



 

 

 

 

4. masko obrnemo, jo zlikamo in zašijemo še spodnji rob 

 

 

5. masko prekuhavamo nekaj minut v vreli vodi 

6. sedaj ko je maska čista in suha je pripravljena za uporabo 

7. naredimo čim več mask in jih razdelimo med ljudi saj so nujno potrebne 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za uporabo: 

 

peremo jo lahko s pralnim 

strojem ali v loncu na vreli vodi 

nekaj minut da jo steriliziramo 



Pozdravljeni! 
 
Izdelala sem svojo zaščitno masko za obraz. Masko sem izdelala iz bombažnega blaga. 
Navodila za izdelavo maske sem našla na spletu. Izrezala sem 19cm x 28cm velik kos blaga, 
na katerega sem zalikala gubice. Da bi maska boljše tesnila sem v predel nosu všila bakreno 
žičko. Žičko sem predhodno “oblekla” v blago, da ne bi prodrla skozi. Ko sem masko že 
zašila, sem na vsaki strani prišila še 1m dolg trak. Uporabila sem bombažni trak in ne 
gumice, saj večina gumic ni odpornih na visoke temperature. 
Masko se namesti tako, da zgornja trakca zavežemo za glavo, spodnja pa za vratom. Z žičko 
pa masko zatesnimo v predelu nosu. 
Masko odstranimo tako, da si najprej dobro umijemo roke. Pazimo, da masko primemo le za 
trakce. Masko damo v plastično vrečko, ki jo z vozlom dobro zapremo in hranimo 72 ur. 
Masko po pretečenih 72 urah operemo pri visoki temperaturi ter jo zlikamo. Tako je maska 
pripravljena za ponovno uporabo. 
 
Lep pozdrav. 
Špela Žinko 
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