
Como fazer máscaras com 

o que você tem em casa?

Qualquer dúvida, estamos no @milksupply.co !

Milk
The Essential Subscription.

Materiais:
01. Linha e agulha

02. Fita métrica ou régua

03. Tesoura

04. Alfinete
05. Pedaço de tecido 100% algodão - 50cm x 50cm. (você pode usar um pano de prato ou uma camiseta antiga)

06. 4 cadarços limpos ou 2 elásticos de costura de 18cm

01. Deixe tudo preparado.
Separe seu tecido, lave e seque em temperatura alta. Dobre o tecido ao 

meio. Meça e corte um retângulo de 24 cm por 16 cm para criar duas 

camadas de tamanho idêntico. Você tem agora a base da sua máscara.

03. Coloque as alças

Pegue um dos retângulos de tecido. Veja o lado certo, se o seu tecido 

tiver uma estampa ou algo assim, deixe virado pra você. Agora, fixe 
com alfinetes as 4 tiras de tecido, uma em cada canto. Certifique-se de 
que as faixas estejam reunidas no centro do tecido, antes de avançar 

para a próxima etapa.

Nota: Você também pode substituir as tiras de tecido por elásticos de 

costura ou cadarços de tênis limpos. Prenda os elásticos, fixando as 
pontas nos cantos, formando pequenos arcos. Verifique se o elástico 
está dentro do perímetro do seu tecido.

04. Sanduíche

Pegue a segunda camada de tecido e alinhe com a primeira. Com os 

lados certos (se estampados) de frente um para o outro. Faça uma 

espécie de sanduíche com as alças de tecido ou elásticos/cadarços. 

Para segurar as camadas, use alfinetes. 

05. Comece a costurar

Costure uma linha reta partindo do centro inferior da máscara para a 

extremidade esquerda, calcule uma margem de 3,5 cm. Remova todos 

os alfinetes conforme for costurando.

Nota: Tenha certeza de que quando chegar nos cantos, você estará 

costurando as três camadas juntas (tecido superior, alças e tecido 

inferior). Faça múltiplos pontos para garantir que elas fiquem bem fixas 
na máscara.

07. Vire do avesso

Use a abertura para virar a máscara do avesso. 

As alças devem sair para fora e o lado certo do tecido ficar aparente.

09. Finalize a máscara

Com as pregas presas pelos alfinetes, comece a costurar em volta do 
perímetro, mantendo a margem de 0,5 cm das bordas. Tenha cuidado 

para costurar sobre as dobras, porque o tecido estará mais grosso.

Faça uma segunda volta de costura partindo do primeiro ponto.

08. Deixe a máscara profissional

Faça três pregas horizontais na máscara e prenda com alfinete para 
formar uma espécie de leque. Isso ajuda a máscara a encaixar melhor 

no rosto.
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06. Costure em volta

Siga costurando em volta do perímetro, repetindo os múltiplos pontos 

de vai e volta nos cantos da máscara. Quando chegar no final do 
retângulo, quase encontrando o ponto central, deixe um espaço 

(abertura) de 3,8 cm.

02. Prepare as alças

Hora de cuidar dos laços da máscara. Corte quatro tiras de material, 

cerca de 45,5 cm de comprimento e 2 cm de largura. Pegue cada tira 

separadamente e dobre as laterais como se fizessem uma barra (1) (2). 
Dica: você pode usar um ferro para fixar as dobraduras. Depois, dobre 
mais uma vez unindo as extremidades. Costure uma linha reta ao longo 

do meio - isso impedirá que as amarras do tecido tenham bordas 

desgastadas (3).

(1)

(2)

(3)
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