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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

– nyomtassteis! –

Alábbi útmutató alapján otthon házilag 
is elkészítheted a sárga SzFE-maszkot. 
Ehhez napsárga (lehetőleg 78-as szín-
kódú, de más is lehet) anyagra van 
szükséged, amely beszerezhető pl.: 
www.globaltex.hu. A grafi ka elkészí-
tésére Budapesten az afi lmnyomo.hu 
szitanyomdát ajánljuk. A grafi ka meg-
található a nyomtassteis.hu/freeSZFE 
webhelyen.

A szabásminta nyomtatásánál, ahhoz, 
hogy mérethelyesen jelenjen meg a 
minta, a beállításoknál (Adobe Acrobat) 
a valós méret nyomtatási lehetőséget 
kell kiválasztani, más programoknál ér-
telemszerűen el kell vetni az oldalhoz 
való bármilyen átméretezést.

Varrj te is 
SZFE-maszkot!

#freeSZFE

KORONAVÍRUS

KÜLÖNSZÁM

A Nyomtass te is! támogatja a 
színház- és fi lmművészeti egye-
temisták szabadságharcát

SzFE maszk varrás menete:

1. lépés: Szabás 2. lépés: 

3. lépés: 4. lépés: 

5. lépés: 7. lépés: Az oldalaknál 1-1 cm-t visszahajtani, a bélés felé eső irányba. Levasalni.

8. lépés: 2 x 22 cm gumikat és 2 x 18 cm gumikat vágni. (2 mérethez)

6. lépés:  Oldalt cikcakkal összevarrni

2 x 22 cm

2 x 18 cm

9. lépés: 10. lépés:
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www.nyomtassteis.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: facebook.com/nyomtassteis 

web: nyomtassteis.hu

SEGÍTS A HITELES INFORMÁCIÓKTÓL ELZÁRT KISTELEPÜLÉSEKRE ELJUTTATNI AZ IGAZSÁGOT! 
Mi minden héten összegyűjtjük egy A/4-es lapra a legfontosabb híreket. Az egész országból várjuk 

az aktív, tenni akaró embereket! Csatlakozz: nyomtassteis.hu/jelentkezes
Vagy támogass: eDemokrácia Műhely 16200223-10026139-00000000

Lapszámainkat megtalálod: nyomtassteis.hu/lapszamok
Köztünk a helyed!

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

A grafi ka elkészítésére Budapesten 
az afi lmnyomo.hu szitanyomdát 
ajánljuk. A grafi ka megtalálható 
a nyomtassteis.hu/freeSZFE 
webhelyen
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