Projeto Exclusivo by

Profª Magda Harunari
Máscaras de Proteção Infantil

Máscaras Divertidas (Bichinhos)
Este projeto foi idealizado pela profa Magda Yoko Harunari, da

Oriental Meia de Seda.

Os moldes seguem o modelo de máscara tamanho PP, mas você poderá utilizar esses desenhos em outros
tamanhos, aumentando ou diminuindo os riscos.
Lembrando que cada criança tem suas características e variações nos tamanhos dos rostinhos, por isso recomendo que deixem os elásticos (feitos com as meias de seda) dentro da canaleta, sem dar o nó, para que cada
um possa ajustar no tamanho adequado.
Utilizando os moldes:
Para que o seu molde seja impresso no tamanho correto, configure a impressora para imprimir em folha A4
sem redimensionar. Todos os moldes já incluem a margem de costura, então você só precisará riscar e cortar
exatamente nos mesmos riscos. E nas partes pontilhadas, apenas dobre e costure para fazer a canaleta do
elástico (meia de seda).
Vamos alegrar as crianças com essas máscaras, chame-as de Divertidas, assim elas terão prazer em usar e o
mundo ao nosso redor ficará mais colorido!
Desejo de coração que possam replicar muitas Divertidas, e que surjam muitos e muitos modelos!
Inscreva-se no meu canal

Magda Harunari para assistir a mais ideias inspiradoras!

Magda Yoko Harunari

Oriental Meia de Seda

magda_yoko_harunari

orientalmeiadeseda.com.br

Magda Harunari
magda@arteemmeiadeseda.com.br

Máscaras:
• Sempre que riscar a máscara ou um desenho, deixe o tecido pelo avesso (duplo), com a ourela do tecido nas laterais.
• Posicione a máscara e os desenhos na horizontal e risque com lápis 6B.
• Verifique que, ao esticar o tecido ele ficará com uma elasticidade maior na horizontal.
• Utilize o tecido 100% algodão/tricoline, pois são mais resistentes.
• Tire xérox dos moldes, recorte e transfira numa cartolina.
Posição: Figura 1 – Posição do Tecido e riscos dos moldes

Posição do tecido

Tecido duplo (avesso)

Máscara Divertida: Carneirinho
Materiais: Tecido 100% algodão, tecido peludo tipo Carapinha, botões, Tecido Malha Master
Meias de Seda Lisa Oriental.

Oriental (para as orelhas),

CABEÇA (faça 2 peças):

1. Escolha o tamanho da Máscara e corte (2x) Frente da Máscara e (2x) para a parte de trás da máscara.
Somente na parte de trás: costure com 0,5cm na parte curva, unindo-as.

2. Costure (0,5cm) somente na parte curva, conforme está marcado no molde.
3. Faça 2 peças, e passe o ferro.
MÁSCARA:

4. Risque o tamanho desejado da máscara no tecido duplo (direito com direito para dentro) e corte as 2 partes das máscaras
(frente 2x) e (atrás 2x). E, costure somente na parte curva, conforme o molde.

5. Posicione as 2 partes da cabeça, uma sobre a outra, deixando bem certinho e alfinete.
6. Posicione essa cabeça sobre uma parte da frente da Máscara.
7. Agora, posicione a outra parte da Máscara, fechando como um sanduíche, alfinete deixando bem certinho (direito com direito
para dentro).

8. Costure somente na parte curva da máscara. Note que a cabeça ficará para dentro da máscara.
9. Abra a máscara, prenda a cabeça com alfinete para que fique bem certinho e costure.
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ORELHAS:

10. Risque as orelhas no avesso do tecido duplo Malha Master Oriental.
11. Costure com cuidado, e desvire para o lado direito.
12. Corte a Franja no tecido Carapinha e costure as orelhas no verso da Franja.
13. Costure a franja sobre a cabeça.
14. Coloque os olhinhos (miçanga ou botões) com linha e agulha.
15. Faça a parte de trás da máscara, deixando o avesso para sua frente. Agora é só posicioná-la sobre a parte da frente da máscara,
fazendo o sanduíche. (direito com direito para dentro)

16. Importante: abra a costura (do meio) e alfinete com a parte de trás, para que tudo fique bem certinho. Alfinete também as laterais.
PARTE DE TRÁS DA MÁSCARA:

17. Feche a máscara com a outra parte de trás, deixando o avesso na sua frente, com tudo prontinho para dentro.
18. Importante: abra a costura (do meio) e alfinete com a parte de trás, deixando tudo centralizado. Alfinete também as laterais.
19. Siga o desenho da figura 2, deixando 6 cm aberto para que possa desvirar.
Figura 2 – Fechamento da máscara

aberto 6cm

20. Corte os cantinhos da máscara com a tesoura e desvire com cuidado.
21. Use a parte fina do pincel para que possa deixar os cantinhos bem definidos.
22. Estique bem a máscara, principalmente no meio, tanto em baixo como em cima e alfinete no meio e nas laterais.
23. Posicione as orelhas para cima, e pesponte com 2mm na máquina a parte horizontal, tanto em cima como em baixo.
24. Dobre 1 cm na lateral para fazer a canaleta para colocar a meia de seda. Faça para o outro lado.
ELÁSTICO DE MEIA DE SEDA

Oriental (faça 2):

25. Corte 3 cm da meia de seda lisa em tubo (fechada).
26. Estique, abrindo-a na mão até que vire um cordão.
27. Corte esse cordão e posicione na canaleta, utilizando um alfinete de segurança ou um arame com a ponta dobrada.
28. Amarre de leve e oriente ao seu cliente ou pais, que ajustem e amarrem na posição ideal.
Sempre que precisar ajustar, ficará fácil e não incomodará as crianças e adultos!
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Máscara Divertida: Unicórnio
Materiais: Tecidos 100% algodão, Lonita Matelasse Dourada ou Prateada
feltro colorido para a franja, velcro, canetinha preta para tecido.

Oriental, Meia de Seda Lisa Oriental (3 cores),

CABEÇA (faça 2 peças):

1. Corte 2 peças da cabeça no tecido branco (duplo), risque no avesso com lápis 6B, ficando direito com direito do tecido
para dentro.

2. Costure (0,5cm) somente na parte curva, conforme está marcado no molde e desvire.
3. Faça 2 peças, e passe o ferro.
MÁSCARA:

4. Escolha o tamanho da Máscara e corte (2x) Frente da Máscara e (2x) para a parte de trás da máscara.
Somente na parte de trás: costure com 0,5cm na parte curva, unindo-as.

5. Posicione as 2 partes da cabeça, uma sobre a outra, deixando bem certinho e alfinete.
6. Posicione essa cabeça sobre uma parte da frente da Máscara.
7. Agora, posicione a outra parte da Máscara, fechando como um sanduíche, alfinete deixando bem certinho
(direito com direito para dentro).

8. Costure somente na parte curva da máscara. Note que a cabeça ficará para dentro da máscara.
9. Abra a máscara, prenda a cabeça com alfinete para que fique bem certinho e costure.
ORELHAS:

10. Risque as 2 orelhas no avesso do tecido. Costure no risco e deixe uma sobra de 0,5cm e corte.
11. Desvire e dê um pontinho no meio, fazendo uma preguinha na abertura.
12. Posicione as orelhas por dentro da cabeça, medindo 2,5cm a partir do centro da cabeça e alfinete.
FUÇA:

13. Corte a fuça na Lonita Corino rosa.
14. Posicione no rosto e alfinete, costurando a cabeça e a fuça.
15. Corte um pedaço de velcro e costure na parte da cabeça para posicionar o chifre e as franjas.
Desenhe os olhos e boca com caneta para tecido.
CHIFRE: (separado para colocar com velcro)

16. Corte o chifre/cabelo na Lonita Matelasse dourada.
17. Corte as franjas 1,2 e 3 no feltro e cole com cola quente.
18. Cole a outra parte do velcro atrás da franja e reserve.
19. Faça a parte de trás da máscara e coloque na frente para fechar a máscara.
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PARTE DE TRÁS DA MÁSCARA:

20. Feche a máscara com a outra parte de trás, deixando o avesso na sua frente, com tudo prontinho para dentro.
21. Importante: abra a costura (do meio) e alfinete com a parte de trás, deixando tudo centralizado. Alfinete também as laterais.
22. Siga o desenho da figura 2, deixando 6 cm aberto para que possa desvirar.
Figura 2 – Fechamento da máscara

aberto 6cm

23. Corte os cantinhos da máscara com a tesoura e desvire com cuidado.
24. Use a parte fina do pincel para que possa deixar os cantinhos bem definidos.
25. Estique bem a máscara, principalmente no meio, tanto em baixo como em cima e alfinete no meio e nas laterais.
26. Dobre 1 cm na lateral para fazer a canaleta para colocar a meia de seda. Faça para o outro lado.
ELÁSTICO DE MEIA DE SEDA

Oriental (faça 3 para cada lado):

27. Corte 3 cm da meia de seda lisa em tubo (fechada).
28. Estique, abrindo-a na mão até que vire um cordão.
29. Corte esse cordão e posicione na canaleta, utilizando um alfinete de segurança ou um arame com a ponta dobrada.
30. Amarre de leve e oriente ao seu cliente ou pais, que ajustem e amarrem na posição ideal.
Sempre que precisar ajustar, ficará fácil e não incomodará as crianças e adultos!
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Máscaras
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