
Manual de Instruções
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Máscara Descartável em 
TNT Costurada



Materiais Necessários
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1. Molde do modelo da máscara à ser produzida;

2. TNT ou Tecido à ser cortado e costurado;

3. Fita elástica à ser costurada;

4. Fio para costura (linha);

5. Agulha para costura manual ou máquina de costura reta;

6. Tesoura;



Molde e Instruções para Corte
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1. Molde do modelo da máscara à ser produzida:

Marcação para se fazer a barra da máscara por onde será passada ou costurada a fita elástica.

Deixar uma barra de aproximadamente 1cm  de cada lado para passar a fita elástica.

1cm 1cm

1cm

16cm

Modelo - A Modelo - B



Instruções para Corte e Costura
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2. TNT ou Tecido à ser cortado e costurado:

✓ Defina o tipo de material à ser costurada a máscara;

✓ Corte o material no modelo / molde desejado; 

✓ Costure a máscara seguindo as instruções do molde;

✓ Atenção para não fechar a entrada e saída da barra por 

onde será passada a fita elástica.



Preparando Fita Elástica – Fechamento por Nó
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3. Fita elástica à ser aplicada:

✓ Com a fita elástica fornecida pela Adatex ref. 46 fio colado;

✓ Corte dois pedaços de fita elástica com 30cm cada;

✓ Passe um pedaço de 30cm da fita elástica por dentro de 

uma das barras feita na máscara, repita para o outro lado;

✓ Com a fita passada de um lado da máscara, junte as duas 

pontas do mesmo lado e faça um nó, repita para o outro 

lado;

✓ Puxe para dentro da barra o nó feito na fita elástica.



Passamento da Fita Elástica
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3. Passe a fita elástica e puxe o nó para dentro da  barra 

costurada:

Nó embutido

Faça um Nó para unir 

as duas pontas da fita



Preparando Fita Elástica – Fechamento por Costura
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3. Fita elástica à ser costurada:

✓ Com a fita elástica fornecida pela Adatex ref. 46 fio colado;

✓ Corte dois pedaços de fita elástica com 25cm cada;

✓ Pegue um dos pedaços cortado e costure uma ponta da fita 

na parte superior esquerda da máscara, de tal forma que a 

mesma fique envolvida pelo material à ser costurado;

✓ Repita o mesmo processo para outra ponta da fita, porém 

fixando na parte inferior esquerda da máscara;

✓ Repita os dois processos anteriores para o lado direito.



Costurando Fita Elástica
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3. Costure 4cm de fita elástica em cada lateral, de tal forma 

que ela fique firme na máscara, para isso faça uma dobra 

(barra) para que a fita fique embutida e arremate os quatro 

cantos costurados:

4
c
m

Arremate / 

Retrocesso 


