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Lykke til, kos deg med syingen,
og hold deg trygg og frisk!

- Ida Victoria Grønbekk

ANSIKTSMASKEN fra Ida Victoria er et gratismønster på en gjenbrukbar ansiktsmaske 
i stoff. Masken er god og dekkende, og oppfølger de krav og retningslinjer som er satt til hjemmesydde 
ansiktsmasker per 16. august 2020. 

NB! Ansiktsmasker forebygger ikke smitte dersom de brukes feil! Det er viktig å være klar over 
hva dette er og ikke er, så følg stoffanbefalingene, og følg retningslinjene for bruk av ansiktsmasken. 
Ansiktsmasker er kun ett av flere smittevernstiltak, og den må brukes riktig. Selv om du bruker 
ansiktsmaske, må også andre smittevernråd følges. Utvis god hygiene, hold avstand til andre, og 
hold deg hjemme om du har symptomer på sykdom.

Størrelse: Den ferdige masken måler ca 15 cm fra øvre kant og ned, målt midt på. Lengden er ca 25 
cm (ikke medregnet strikken, som du selv kan justere lengden på). Størrelsen er en gjennomsnittlig 
damestørrelse.

Stoffvalg: Det er viktig å bruke tettvevde, men pustende stoffer til dette prosjektet. Vevd bomull eller 
bomullsjersey fungerer fint. Hvis du velger jersey på utsiden, bør du velge fast bomull på innsiden, 
slik at masken holder fasongen. I tillegg trenger du et lag i midten, enten et ekstra stofflag, eller helst 
strykeinnlegg av polypropylen, som har høy filtreringsevne. Du får også kjøpt egen maskefilt, som har 
god filtreringsevne og holder seg godt i vask.

Vask stoffene du skal bruke på forhånd! Da får du unnagjort eventuell krymping og avfarging. Det er 
også lurt å styre unna stoffer som blir veldig krøllete etter vask, da ansiktsmasken skal tåle å bli vasket 
ofte.

Stofforbruk: Det går med lite stoff til én maske, så dette er et supert restestoffprosjekt! 

Til én maske trenger du 18 cm ytterstoff, 18 cm fôr, og et egnet strykeinnlegg i midten. Du kan fint 
bruke samme stoff på utsiden som til fôr. Som et alternativ til strykeinnlegg kan du ha et tredje lag 
med stoff i midten.

Hvis du vil sy nesebøyle i masken, trenger du også litt ståltråd og en bit skråbånd.

Hvis du skal sy tøyposen trenger du 25 cm stoff, 50 cm snor og en anorakksnorstopper.

Sømmonn på 1 cm er inkludert i dette mønsteret. Pass på at kanten på stoffet følger samme 
avstandsmarkering hele veien.
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Til ansiktsmaskene på bildet over (og på forsiden) er det brukt ytterstoff i tettvevd bomull, ett lag strykeinnlegg i poly-
propylene og ett lag tettvevd bomull som fôrstoff. Ansiktsmasken er sydd uten ståltråd til forming rundt nesen, og uten 
lomme for filter. Masken er festet med strikk bak ørene. Tøyposen er sydd i samme bomullsstoff.

SLIK BRUKER DU MASKEN:

Riktig bruk er veldig viktig for at ansiktsmasken skal ha noen effekt!

• Pass på at masken sitter tett rundt nese, hake og på hver side. Maskens ytterkanter skal sitte tett inntil 
ansiktet rundt hele.

• Vask eller desinfiser hendene før du tar på masken.

• Ikke berør masken når du har den på. Vær nøye med å feste den godt når du tar den på, så du slipper å
justere på den når den er i bruk.

• Blir masken fuktig, bytt til ren og tørr maske.

• Om du tar av masken i løpet av dagen, skal du bytte til ren maske når du tar på deg maske igjen.

• Vaskes på minst 60 grader etter hver bruk.

Jeg vil anbefale at du syr flere masker, og at du i tillegg til maskene syr to små tøyposer: Én til rene 
masker, og én til brukte masker. Tøyposene med de brukte maskene kan også brukes som vaskeposer 
når maskene skal vaskes. 

I dette mønsteret finner du derfor også mønster på 
tøyposer i riktig størrelse til dette formålet.

ANDRE STØRRELSER? 

Det er viktig at du bruker en maske 
som har riktig størrelse for deg. På 
grunn av måten denne masken sys på, er 
den ganske fleksibel og passer mange, men 
om du skulle hatt en større eller mindre maske, 
er det enkelt å gjøre endringer på mønsteret. Du kan 
legge til litt både i høyden og bredden, og du kan gjøre 
om på innsnittene. Jeg vil anbefale at du syr én maske i 
første omgang, og prøver den litt før du syr flere.
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SLIK SYR DU ANSIKTSMASKEN:
Klipp ut mønsterdelene fra mønstersidene bakerst i dette heftet. Det skal klippes 1 hoveddel i ytterstoff, 
1 hoveddel i fôrstoff, 1 hoveddel i strykeinnlegg og 2 like deler av 
sidestykket.

1. Stryk vliseline eller annet strykeinnlegg på fôrdelen. 
Strykeinnlegget bør være av polypropylen, som har høy 
filtreringsevne samtidig som det puster. Hvis du har valgt jersey til 
ytterstoffet, stryker du strykeinnlegg på ytterstoffet i stedet, for å 
fjerne stretchen.

Brett ytterstoffdelen over på midten, rette mot rette, og sy 
innsnittene som er markert på mønsteret. Gjør det samme på fôrdelen. Det skal altså være et 
innsnitt midt på hver av langsidene på både ytterstoffdelen og fôrdelen, som du ser av bildet 
øverst til høyre.

Når innsnittene er sydd, fordeler du sømmonnet i innsnittet ut til hver side, og presser med
strykejern, slik du ser av det runde bildet til høyre. Dette gjør at 
sømmen i innsnittet blir dekket av stoff, slik at maskens filtreringsevne 
ikke svekkes.

Hvis du vil ha lomme til filter, følger du egen viledning for det nå, på side 8, 
før du fortsetter på punkt 2.

2. Brett delene utover, og legg de to delene mot hverandre, rette mot 
rette. Fest med klyper eller nåler, og pass på at sømmene der innsnit-
tene er sydd treffer hverandre nøyaktig på hver side. Sy en søm i hver 
av langsidene.

3. Før over brettemarkeringene fra mønsterarket. Vær nøyaktig, og 
pass på at det blir likt på begge sider. 

4. Vreng masken slik at rettsidene vender ut. Press godt ut i sømmene, 
og stryk lett med strykejern.

5. Nå skal sidene på masken brettes inn. Hold masken med fôrsiden 
mot deg. Brett brettemarkering A inn mot brettemarkering B, slik at 
markeringene møter hverandre. Brett deretter kanten ut til siden, slik 
du ser av bildet til høyre. Sett en nål eller klype på bretten.

6. Gjør det samme fra andre siden; brett brettemarkering C inn mot 
brettemarkering B. Nå skal alle de tre brettemarkeringene møte 
hverandre på midten. Deretter bretter du kanten ut til siden.

Bildet til høyre viser hvordan det ser ut på fôrsiden når foldene er 
ferdgbrettet.

Nå kan det være lurt å prøve masken på, ved å holde den opp mot ansik-
tet. Se hvordan den legger seg rundt ansiktet ditt, og vurder om du skal 
gjøre justeringer på mønsteret, eller fortsette uten endringer.
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7. Nå skal sidestykkene sys fast. Finn frem mønsterdelen til 
sidestykkene, og bruk den som brettemal. Brett mønsterdelene 
på de stiplede linjene, og legg mønsterdelen over en av 
sidestykkedelene. Sidestykket skal ligge med vrangsiden opp. 
Brett nå de to kortsidene inn over malen, vrange mot vrange. 
Press med strykejern før du fjerner papirmalen.

Gjør det samme på det andre sidestykket.

8. Legg sidestykket over maskedelens kortside, rette mot rette. Sy en søm 1 cm fra kanten, som fester sid-
estykket til masken. Klipp deretter vekk hjørnene i sømmonnet på hver side.

9. Brett sidestykket ut fra masken (bildet under, til venstre). Brett deretter ytre kant av sidestykket innover, 
ca 1 cm (bildet under, i midten). Til slutt bretter du det som nå er ytre kant innover, slik at du får et pent 
sidestykke uten sårkanter (bildet under, til høyre).

10. Sy en pen søm fra rettsiden, som fester brettekanten til masken. Sy 
så nære den første sømmen som du får til, og pass på at du får med deg 
brettekanten på baksiden hele veien.
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11. Nå skal det tres strikk eller snorer inn på hver side. Strikk er 
enklest og mest fleksibelt, men du kan gjerne prøve deg frem med 
ulike løsninger her. Du kan også bruke snorer som knytes bak hodet 
om du foretrekker det. Et enkelt og behagelig alternativ til strikk, 
er remser av jerseystoff som klippes slik at de krøller seg inn mot 
midten, og dermed danner en rund snor med litt stretch.

Strikken jeg bruker her er flat strikk, 0,5 cm bred.

12. Før du knyter strikken, prøv 
masken på for å vurdere hvor stramt 
den skal knytes. Husk på at masken 
skal sitte tett inntil ansiktet, men 
samtidig være så behagelig som 
mulig.

Når du er fornøyd med strikken, 
knyter du den med en solid knute i 
ønsket lengde.

Til slutt fører du knuten på strikken 
inn i løpegangen, slik at den ikke 
synes fra utsiden, og syr noen få 
sting midt på eller i hver side for å 
feste den.

Masken er ferdig! Vask den før bruk, og vær nøye med alle hygiene- og smittevernstiltak - og hold deg 
trygg og frisk!

PS, det kan være lurt å øve seg litt på å gå med maske hjemme før 
du går ute med den. Det krever litt tilvenning!

Likte du dette mønsteret? Vis gjerne frem det du har laget!
Tagg #idavictoriamaske og @idavictoria.no på Instagram.

For tips, inspirasjon og flere mønster,
se www.idavictoria.no
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VALGFRITT: NESEBØYLE
Denne ansiktsmasken skal forme seg godt rundt nesen uten noen bøyle over nesen, så vurder selv 
om du trenger ytterligere forming slik at masken sitter tettest mulig rundt nesen. Ståltråden sys inn 
etter at masken er ferdig, så du kan først prøve den på og vurdere passformen og om du trenger 
ståltråd over nesen.

Om du bruker briller vil det kanskje ikke være nødvendig med ståltråd, da brillene kan bidra til å 
holde masken på plass rundt nesen.

For å sy i nesebøyle trenger du også litt skråbånd og en egnet ståltråd. Av ståltråd kan du f.eks. 
bruke blomstertråd eller piperenser.

Obs! Følg med på ståltråden etter vask, og forsterk og 
reparer stoffet rundt bøylen dersom det blir en antydning til hull. 
Om du syr med nesebøyle, er det viktig å bruke vaskepose når 
ansiktsmasken skal vaskes i vaskemaskin.

Følg først den vanlige veiledningen for ansiktsmasken på side 4, og sy 
hele masken ferdig. Deretter følger du denne veiledningen:

1. Klipp til en 10 cm lang ståltrådbit, og en 12 cm lang bit av 
skråbåndet.

2. Legg ståltrådbiten midt på skråbåndet, og brett deretter sidene 
innover (bilde 1 og 2 under).

Fest deretter biten med skråbånd og ståltråd på vrangsiden av ansiktsmasken, midt på øvre kant. 
Masken er i utgangspunktet sydd slik at det ikke er forksjell på opp og ned, men om du har brukt 
et mønster som har en tydelig retning, pass på at du plasserer nesebøylen langs øvre kant. 

3. Sy en søm langs den åpne delen av skråbåndet, tett ut mot kanten 
av ansiktsmasken, som du ser av bildet til høyre.

Ansiktsmasken med nesebøyle er nå ferdig!
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VALGFRITT: LOMME TIL FILTER

Dersom du ikke har brukt strykeinnlegg i polypropylene, bør du sy lomme til filter i stedet. 

Som filter er det anbefalt å bruke tørkede våtservietter. Kaffefilter kan også fungere. Det er viktig at 
filteret er tett og rent. Filteret er engangs.

Klipp ut mønsterdelen merket LOMME TIL FILTER i 
tillegg til de andre mønsterdelene til masken. Hele mønster-
delen skal klippes ut - de stiplede linjene på mønsterdelen 
markerer brettekanter og innsnitt.

1. Sy en sikksakk- eller overlocksøm på hver av kortsidene av 
lommedelen.

2. Brett inn kortsidene, vrange mot vrange, ved den stiplede 
linjen på mønsterdelen som markerer brettekant, som vist 
på bildet til høyre. Press brettene skarpe med strykejern.

3.  Brett lommen rette mot rette, slik at kortsidene møter 
hverandre, som vist på bildet til høyre.

4. Sy innsnittene i hver side, som markert på mønsterdelen.

5. Brett mønsterdelen på langs, vrange mot vrange, og sy 
innsnittene i hver side.

6. Klipp vekk sømmonnet på de store innsnittene på 
kortsiden, som vist på bildet til høyre.

7. Legg lommedelen over fôrdelen til ansiktsmasken, 
med lommens vrangside mot fôrdelens rettside, slik at 
innsnittene møter hverandre på midten. Lommen er mindre, 
og passer ikke inn på maskedelen nå, men det kommer til å 
passe når masken er brettet slik den skal. Nål fast lommen på 
hver langside, som vist på bildet til høyre.

Fortsett på den vanlige syveiledningen for masken på side 4, punkt 2. 
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EKSTRA: TØYPOSE TIL OPPBEVARING AV 
ANSIKTSMASKENE / VASKEPOSE

Jeg vil anbefale at du i tillegg til maskene syr to små tøyposer: Én til 
rene masker, og én til brukte masker. Pass på at du alltid har en ren 
pose med rene masker med deg, og etterhvert som maskene er 
brukt legger du dem i en pose for brukte masker. Når maskene 
skal vaskes, slenger du hele posen med brukte masker i vaske-
maskina. NB! Vaskes på minst 60 grader.

Utvendig mål på den ferdige tøyposen er ca 18 x 21cm. 
Dette er en god størrelse for ca 5 ansiktsmasker. Du kan 
selvsagt endre på målene, for å lage større eller mindre 
poser.

1 cm sømmonn er inkludert i dette møsnteret.

1. Klipp to like deler etter mønsterdelen merket tøypose.

2. Sy en overlock- eller sikksakksøm rundt hver av de to posedelene, for å hindre rakning eller at 
stoffet frynser seg. 

3. Legg de to hoveddelene mot hverandre, rette mot rette. Fest med nåler.

4. Før over markeringene for åpning fra mønsteret. Dette kan markeres med nåler, eller du kan 
sette noen små markeringer i sømmonnet.

5. Sy en rettsøm rundt begge langsidene og bunnen av tøyposen, som vist på illustrasjonen. Det 
skal være en åpning i sømmen ved markeringen du lagde i forrige punkt. 

6. Kløyvpress sømmonnet i sidene med strykejern (press sømmonnet ut til hver side fra sømmen).

7. Brett inn kanten rundt åpningnen 2 cm, vrange mot vrange. På den ene siden skal åpningen i 
sømmen komme midt på bretten, på utsiden av posen. 

8. Sy en søm langs hele bretten, 1,5 cm ned fra øvre kant, slik at du fester brettekanten og danner 
en løpegang.

9. Klipp til en snor på 50 cm. Fest en sikkerhetsnål i enden, og tre 
snoren gjennom åpnignen i siden, rundt løpegangen og ut igjen 
samme sted.

10. Bruk en anorakksnorstopper (bildet til høyre) for å lage 
en god og enkel lukking/åpning av posen. Tre snorendene 
gjennom anorakksnorstopperen, før du lager en knute ytterst 
på snorendene.
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KONTROLL-
FIRKANT

4X4 CM

MØNSTERDELER
På de neste sidene finner du mønsterdeler til ansiktsmasken og 
tøyposen. Det er viktig at arkene printes ut i riktig størrelse. Når 
du får opp utskriftsdialogen på printeren din, kan du endre på inn-
stillingene som angir om det du skriver ut skal tilpasses til 
arket, eller om du skal skrive ut i faktisk størrelse. Det står litt 
ulike ting på forskjellige maskiner, men det bør stå enten “faktisk 
størrelse”/”actual size” eller “100%”. 

Kontroller at kontrollfirkanten stemmer før du printer ut 
alle sidene.

Det er ingen av arkene som må tapes sammen. Klipp mønsteret 
direkte ut fra utskriften. Et godt tips om du skal sy mange masker, 
er å printe ut mønsteret på litt tykkere papir, slik at det holder 
seg lenger.

Obs! Bruk en PC eller Mac til å printe ut mønsteret,
ikke skriv ut direkte fra mobilen.

TRÅDRETNING

SIDESTYKKE
KLIPP 2 LIKE DELER

I YTTERSTOFF
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TRÅDRETNING

Brettemarkering
A

Brettemarkering
B

Brettemarkering
C

HOVEDDEL, ANSIKSMASKE

KLIPP 1 DEL MOT BRETT AV:
YTTERSTOFF
FÔRSTOFF

STRYKEINNLEGG

Brettemarkering
C

Brettemarkering
B

Brettemarkering
A
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LOMME TIL FILTER
KLIPP 1 DEL I FÔRSTOFF

TRÅDRETNING
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TØYPOSE
KLIPP 2 LIKE DELER

TR
Å

D
R

ET
N

IN
G

Markering for
opphold i sømmen


