
DIY

MUNDBIND

MATERIALER

• Stof
• Indlægsstof vare nr. 9598
• Elastik, ca. 5 mm

Indlægsstoffet kan erstattes af et 
ekstra lag tætvævet stof

OBS:
Tekstil er ikke et materiale, som anvendes til professionelle 
mundbind, men vælger du at bære mundbind, bør det som 
udgangspunkt bestå af flere lag tætvævet stof, der kan vaskes 
ved 60 grader. Derudover bør dit mundbind være forsynet med 
elastikker og kunne sidde tæt til dit ansigt. Mundbind kan ikke 
erstatte Sundhedsstyrelsens eksisterende anbefalinger for be-
skyttelse mod smittespredning, men skal ses som et supplement. Vi 
opfordrer dig til at holde øje med Sundhedsstyrelsens hjemmeside, 
der løbende opdaterer med anbefalinger i forhold til opsyning og 
brug af mundbind: https://www.sst.dk/da/corona

MUNDBIND MED LÆG:
• Klip 2 stykker stof efter skabelon
• Klip 1 stykke indlægsstof (vare nr. 9598) efter skabelon
• Klip 2 stykker elastik på 18/20 cm
• Sy indlægsstoffet på vrangsiden af den ene stofdel med  

0,3 cm søm
• Fold læg i begge ender på både stofdelen og stofdelen med 

indlægsstof, sy henover med 1,5 cm søm
• Sy elastikkerne på i enderne med 1,5 cm søm, elastikkerne 

skal placeres 0,5 cm fra kant
• Pres enderne 1,5 cm om til vrang, så der dannes en presse-

fold
• Sy de 2 maskedele sammen på den lange led med 0,5 cm 

søm
• Vend retten ud på masken, fold enderne ind i masken ved 

pressefolden, og sy en kantstikning 
 
 

MUNDBIND MED INDSNIT:
• Klip 2 stykker stof efter skabelon
• Klip 1 stykke indlægsstof (vare nr. 9598) efter skabelon
• Klip 2 stykker elastik på 16/18 cm
• Sy indlægsstoffet på vrangsiden af den ene stofdel med  

0,3 cm søm
• Sy indsnit på både stofdelen og stofdelen med indlægsstof, 

pres
• Sy elastikkerne på i enderne med 1,5 cm søm, elastikkerne 

skal placeres 0,5 cm fra kant
• Pres enderne 1,5 cm om til vrang, så der dannes en presse-

fold
• Sy de 2 maskedele sammen på den lange led med 0,5 cm 

søm
• Vend retten ud på masken, fold enderne ind i masken ved 

pressefolden, og sy en kantstikning
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