Guia d’elaboració de mascaretes:
CONSIDERACIONS INICIALS:
1. En primer lloc, per tal d’elaborar les mascaretes, és necessari que les persones
que les elaborin portin mascareta i guants de plàstic (per tant, si no teniu
mascareta, el primer model de mascareta s’ha de crear per les modistes).
2. Cada persona ha d’elaborar les mascaretes individualment i si l’elaboració es
dur a terme en un taller de costura, s’ha de respectar la distància d’un metre de
seguretat entre màquines de cosir.
3. Cada modista ha de tenir teles o teixits com els indicats en els materials tècnics
(indicat més a baix).
4. Si no es tenen teles o teixits, escriviu un correu a
mascaretesandorra@gmail.com i procedirem a trobar un lloc de recollida o a
fer-vos arribar els teixits.
5. Cada 100 mascaretes, s’haurà d’enviar un correu a
mascaretesandorra@gmail.com per tal de trobar lloc i moment per passar-les
a recollir.
CRITERIS TÈCNICS:
Material per a mascaretes:
Tela de cotó / cotó-polièster.
Preferiblement, entretela/“Fiselina” (amb polipropilè) o bossa de plàstic (si pot
ser de plàstic molt fi, com la de la verdura o fruita).
Gomes elàstiques o 60 cm d’elàstic o equivalent
Per elaborar 1 mascareta:
2 peces de tela de 30 x 15 cm
1 peça d’entretela/fiselina de 30 x 15 cm (preferible) o plàstic de bossa de
30x15cm.
2 gomes elàstiques o 60 cm d’elàstic o equivalent.
Procediment a seguir, una opció més senzilla, però també vàlida és:
1. Col·locar entre les dues peces de tela la peça de fiselina o plàstic.
2. Cosir les vores, unint així les tres peces, i en els dos laterals més curts afegir
amb un doblat d’1cm, on es col·locaran les gomes elàstiques o el material
elàstic equivalent.
L’altra opció és el patró que s’adjunta a continuació:
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Durant el procés d’elaboració:
Cal seguir sempre les recomanacions del ministeri de Salut, la primera mascareta
confeccionada haurà de fer-se servir pel propi/a modista i per l’elaboració de les
mascaretes cal utilitzar sempre guants de làtex.
Una vegada confeccionades les mascaretes caldrà dispositar-les en una bossa, la qual
en arribar a 100 unitats es tancarà i es portarà al lloc que més endavant es convindrà,
per tal que l’organització de la xarxa les pugui fer arribar al ministeri de Salut.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

