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Vil du gerne lave dine egne mundbind, så du kan genbruge dem og ikke smide et mundbind ud efter
brug? Så er der her en sy opskrift til, hvordan du gør. Disse mundbind er ikke CE godkendte, men er
bedre end ingen mundbind ifølge Sundhedsstyrelsen. Det er et 3-lags mundbind, som de i andre
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lande har af krav til stof mundbind. Her kan du læse mere om Sundhedsstyrelsens guide til brug af
mundbind. 

Størrelse

18 cm x 13 cm

Materialer

Bomuldsstof 
Styråd
Elastik 
Næsebøjle eller wire
Symaskine eller Synål
Saks

Fremgangsmåde

Klip 2 stykker stof i målene 20 cm x 16 cm dette bliver til forstykket og bagstykket.

Klip 1 stykke stof i målene 17,5 cm x 12,5 cm dette er inderstykket.

Klip 1 stykke wire på 15 cm. (hvis du bruger wire i stedet for næsebøjle)

Klip 2 stykker elastik på 8-10 cm. Længden afhænger af, hvem der skal have det på. Jo mindre
hoved jo kortere elastik.

Først laver du forstykket.

Tag det ene af disse 2 stykker stof og lav et 2 cm ombuk i toppen. Toppen er den ene langside der er
20 cm lang. Læg din wire ind på midten af dette ombuk. Stik det fast.
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Lav herefter et 1 cm ombuk i bunden. Stik det fast.



 

Lav et 1 cm ombuk i hver side af stoffet. Stik det fast.



 

Sæt et stykke elastik fast i kanten i toppen og bunden på hver side. Stik det fast.



 

Nu skal du lave bagstykket.

Gentag dette med dit andet stykker stof, dog skal du ikke sætte næsebøjle og elastikker i dette
stykke stof.

Du skal nu sy selve mundbindet sammen. Læg dit inderstykke imellem dit forstykke og bagstykke, så
det passer med kanten. Hvis dit inderstykke er blevet for stort, hvis du ikke har ramt ombukkene
præcis, kan du altid klippe det til i siderne, så det kan ligge imellem og passer til.



 



 

Sy dette sammen ved hjælp af stikkesting i den syning du allerede har lavet.



 

Dit mundbind er nu klar til brug.

Designet af: Kreatosse (Majken Andreasen)
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