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های معمولیماسک  –راهنمای دوخت   

 

 ماسک بزنيد و به فکر ديگران باشيد. 

 

 برای پايين آوردن احتمال آلوده کردن ديگران. 
 

 ! خود شخص از ابتال مصون نمی باشد  !
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: ايده   

از  "در اسرع وقت"دولت فدرال اکنون توصیه می کنید که 
استفاده نمایید. های معمولی ماسک  

 

 

 از ماسک استفاده کنيد و به فکر ديگران باشيد. 
 خودتان ماسک بدوزيد و در جلوگيری از انتشار ويروس کرونا سهم کوچکی داشته باشيد. 

دوخته می شوند، ماسک های معمولی هستند، ولی ما بايد بگذاريم که ماسک های  هرچند که ماسک هايی که توسط خود اشخاص 
پزشکی به دست قهرمانانمان در کادر درمانی برسد. با اين وجود ما می توانيم با استفاده از ماسک هايی که خودمان دوخته ايم،  

ک ها می توانند حداقل مانع از پرش بذاق دهان  سهمی هر چند اندک در جلوگيری از انتشار ويروس کرونا داشته باشيم. اين ماس 
و چه بسا که افرادی وجود دارند، که بدون اينکه عاليم اين بيماری را از خود بروز بدهند، ناقل اين ويروس  به اطراف بشوند

ن به موقع جلوی  وسيله می توا هستند. با استفاده از اين نوع ماسک های ساده حداقل می توانيم از ديگران محافظت کنيم. بدين
انتشار ترشحاتی که به همراه عطسه، سرفه و به هنگام صحبت کردن و حتی نفس کشيدن به وجود می آيند را گرفت. عالوه بر  

آن، اين ماسک ها می توانند جلوی انتقال عفونت هايی توسط خود شخص که در اثر لمس کردن و دست زدن بيش از حد به سر و  
ا بگيرند. تاثير مهم ديگری که استفاده از اين ماسک ها دارد، اين است که انسان نشان می دهد که  صورت، به وجود می آيند ر

 اهميت موضوع را درک می کند و همچنين به حفاظت از افرادی که ريسک ابتال به ويروس در آنها باالست هم اهميت می دهد.  
ختن و توزيع ماسک های ساده می نمايند. بدون شک شما هم در  در اين بين افراد بسيار زيادی به صورت خودجوش، اقدام به دو 

اطراف خود کسی را پيدا می کنيد که بتواند به شما کمک کند. خود شما هم اين امکان را داريد که با درست کردن و دوختن  
 ماسک، حرکت مثبتی انجام دهيد.  

دوستانتان که خود شان نمی توانند ماسک بدوزند، توزيع   به عنوان مثال، شما می توانيد اين ماسک ها را در بين همسايگان و
کنيد. بهتر اين است که ماسک ها را همراه با يک يادداشت در صندوق پست آنها بياندازيد و سعی کنيد با آنها تماس مستقيم نداشته  

 باشيد.
سک طراحی کرده، که استفاده از آن  در اينترنت راهنماهای زيادی برای دوختن ماسک وجود دارد. موسسه ی ما نيز يک نوع ما 

انسان را اذيت نمی کند و دوختن آن هم اصال کار سختی نيست. اميدواريم که شما هم از دوختن اين ماسک ها، هديه دادن آنها و  
 کمک به ديگران، بسيار لذت ببريد.  

 توصيه های مهم: 
معمولی در اماکن عمومی وجود دارد. برخی از   در حال حاضر نظرات مختلفی درباره تاثير استفاده از اين ماسک های

کارشناسان بر اين باورند که انجام  اين کار تاثير مثبتی دارد و برخی ديگر مخالف استفاده از اين ماسک ها هستند. کامال مشخص  
ن داده است که  است که اين ماسک ها از نظر حفاظتی هيچ وقت به خوبی ماسک های توليدی حرفه ای نيستند ولی يک تحقيق نشا 

استفاده از اين نوع ماسک های ساده دست کم تاثير مثبتی بر جلوگيری از انتشار بيشتر ويروس داشته و همچنين درصورتی که  
 خود شخص به ويروس آلوده باشد، باعث حفاظت از افراد ديگر می شوند.  

 

 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440799/) 
 

عالوه بر آن، استفاده از ماسک هايی که خود اشخاص آنها را دوخته اند، يک خاصيت مثبت ديگر هم دارد و آن اين است که با 
مانی در اين شرايط به اين کار، ماسک های پزشکی حرفه ای که دارای ضريب حفاظتی بسيار بااليی هستند، و کادر در

 صورت اضطراری به آنها نياز دارند، در بازار نايای نمی شوند. 

 چنانچه عالقه مند به خواندن مطالب بيشتری در اين زمينه هستيد، به شما چند مقاله ای را توصيه می کنيم.

 

https://www.tagesschau.de/inland/corona-maskenpflicht-virologe-101.html 

https://www.tagesschau.de/inland/corona-deutschland-mundschutz-101.html 

https://taz.de/Baumwollmasken-machen-Sinn/!5670920/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440799/
https://www.tagesschau.de/inland/corona-maskenpflicht-virologe-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-deutschland-mundschutz-101.html
https://taz.de/Baumwollmasken-machen-Sinn/!5670920/
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 حاال شروع کنيد :

 

 

 

: شما به موارد زير نياز داريد  

 

: چيزهای مور نياز  

 

 پارچه ژرسه )قابليت شستشو با آب داغ( 
20 cm x 20 cm (2x) 

 cm x 5 cm 60  پارچه پنبه ای

کش نواری   41 cm 

لز گيره ی پوشه با ف  

 قرقره

 

 

: ابزار مورد نياز  

 

 الگو )نمونه الگو را ببينيد(

 چرخ خياطی

 قيچی

 سوزن ته گرد

 اتو 

 خط کش 
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Das Schnittmuster: 

 

 

 

Entweder können Sie diese Seite ausdrucken, oder Sie zeichnen es sich selbst anhand der Maße auf. 

Beim Druck sollten Sie prüfen, ob der Druck auch wirklich in Originalgröße ausgeworfen wurde. Bitte einfach 

بکشيد.   ˓يا اينکه خودتان آن را با استفاده از اندازه های داده شدهشما می توانيد اين صفحه را چاپ کنيد و   

بايد مواظب باشيد که دقيقا با اين اندازه ها چاپ شده باشد و بهتر است اندازه ها را کنترل کنيد.  ˓چنانچه اين صفحه را چاپ کريد  

nachmessen. 

4,5 

6 cm 

11 cm 

12,5 cm 

17 

17 cm 
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Zwei Quadrate (17 cm x 17 cm) anhand der 

Vorlage aus dem Jersey-Stoff ausschneiden. 

 با استفاده از الگو˓ دو مربع از پارچه ی ژرسه به ابعاد  

ببريد.  17در  17  

 

 

 

 

 

Den Stoff links auf links aufeinanderlegen und 

glattstreichen, (die schönen Stoffseiten sind beide 

außen).Anschließend entlang den gestrichelten 

Linien auf der Vorlage falten. (Diese Lienen sind 

ungefähre Angaben und müssen nicht penibel 

befolgt werden.) 

 هردو پارچه را لب به لب روی هم بگذاريد و با دست صاف 

 کنيد به طوری که سمت روی پارچه به سمت بيرون باشد. 

اگر درست روی    ˓براساس خط های روی الگو چين بدهيد  

اشکال ندارد.  ˓ خط ها نباشد  

Die Falten glatt bügeln und mit zwei Stecknadeln 

befestigen. Jetzt sollte das Stück  

 چين ها را اتو کنيد و با دو عدد سوزن ته گرد ثابت نگه  

سانت باشد.  10ارتفاع کار بايد تقريبا  ˓داريد و پس از اينکار   

 کمی اختالف اشکال ندارد. 

Von dem Baumwollstreifen zwei 17 cm lange 

Streifen abschneiden und auf der Vorderseite  با   از
سانت ببريد و با   17پارچه پنبه ای دو نوار به طول   

سوزن ته گرد بر روی سطح بيرونی کارتان ثابت کنيد.  ته  

 

 

 

 

 

 feststeppen. 
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 نوارها را به فاصله يک سانت از لبه با چرخ بدوزيد.

 

 

 

 

Den Drahtbügel aus einem Heftstreifen vorsichtig 

entfernen. 

اخل يک گيره ی پوشه˓ فلز آن را دربياوريد.از د از   

 

 

 

 

Den Drahtbügel mittig auf den oberen 

Baumwollstreifen legen und den Streifen-Stoff 

umschlagen. 

فلز را در وسط نوار قرار دهيد و سپس نوار را به سمت   فلز 
 پشت ماسک برگردانيد. 

 

 

 

Alles wenden und den Baumwollstoff falten und 

dann auf der Nahtkante feststecken. 

 

 حاال ماسک را برگردانيد و نوارها را تا بزنيد و با 

                                  کنيد    سوزن ته گرد ثابت 
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Die umgeschlagenen festgesteckten 

Baumwollstreifen von oben (Seite des 

Außenstoffs) feststeppen. 

بدوزيد. اکنون نوارها را از طرف روی ماسک   

 

 

 

 

 

 

Für die Seiten zwei Baumwollstreifen zuschneiden, sodass die Streifen 3 cm länger sind als die Maske hoch 

ist. 

دو نوار از پارچه ی پنبه ای برای کناره ها ببريد˓ به طوری  
سانت بلندتر از ارتفاع ماسک باشند.   3که حدود   

 

 

 

 

 

Den Überstand gleichmäßig einfalten und 

festbügeln. Nun bündig rechts auf rechts auf der 

Vorderseite feststecken. 

اين نوار ها را قرينه يکديگر بر روی سطح بيرونی ماسک  
قرار داده و روی آنها را اتو کنيد و با سوزن ته گرد ثابت  

 نماييد. 

 

 

 

Die seitlichen Baumwollstreifen festnähen. 
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 روی نوارها را سمت کناری ماسک بدوزيد. 

 

 

 

 

 

 

 Die Seitenteile umschlagen… 

 

 اکنون نوارها را به سمت پشت تا بزنيد. 

 

 

 

 

….und auf jeder Seite ein 20,5 cm langes 
Gummiband festklammern. 

سانت را ثابت کنيد.  20 ،5در هر دو سمت يک کش به طول   

 

 

 

 

آخرين بار بدوزيد و ماسک آماده می شود. برای   
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 تمام شد!

 

شما. تالش از تشکر و تبریک  

 

 برای توزيع ماسک بين دوستان و آشنايانتان˓ می توانيد از يادداشت های زير استفاده کنيد. 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 اين نيلس است.                                                         

استفاده می کند.              ،نيلس از ماسکی که خودش دوخته  
 

نيلس از ديگران دربرابر ابتال محافظت می کند.   ،با اين کار  
 

 نيلس باهوش است و به ديگران اهميت می دهد.                 

                                                          !باشمثل نيلس 

 

 

 

................ عزيز،             

من برای تو يک ماسک ساده دوخته ام.            

       تو با استفاده از آن می توانی نشان دهی که اين موضوع را جدی گرفته ای و به فکر افرادی هستی که ريسک ابتال در         
ها باالست. آن       

اين را نشان بده و در مکان های عمومی ماسک بزن.            

هميشه سالم باشی.برايت بهترين آرزوها را دارم و خوشحال می شوم دوباده ببينمت. اميدوارم            

با سالم های فراوان                

Informationen zur Aktion unter: https://www.lotto-sport-stiftung.de/aktuelles/behelfsmaske-tragen-und-solidaritaet-bekennen/ 

 


