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REQUIRED
MATERIALS

A SPECIAL NOTE
ABOUT PRINTING

The weight [GSM] of the cardstock is our recommendation, 
but any other thickness will work too.

- Printer
- A4 or US letter size printer paper
- Spray adhesive or a glue stick
- Scissors 
- Glue (or Clear tape)
- Folding bone or thick sewing needle  
- Ruler
- Elastic band or string

5 sheets of card stock
- 4 sheets white - (300gsm/110lb cover)
- 1 sheet gold - (160gsm/60lb)

This mask is designed to be printed on 
US Letter paper (8 1/2" x 11") or A4 paper 
(210mm x 297mm). 

Make sure that the "print to scale" option 
is blank/not checked on your printer settings 
to ensure that the pages print 
at the intended size.

You can check the scale by measuring the 
printed line on the first pattern page with 
a ruler.

DIFFICULTY LEVEL: MEDIUM
TIME REQUIRED: 2 - 2.5 HOURS

POTRZEBNE 
MATERIAŁY

UWAGI ZWIĄZANE 
Z DRUKOWANIEM

Gramatura brystolu (podana w gramach na metr kwadratowy) to nasza 
sugestia, ale papier innej grubości też się sprawdzi.

– drukarka
– papier do drukarki w formacie A4 lub 

amerykańskim formacie listowym
– klej w spreju lub sztyfcie
– nożyczki
– klej (lub przezroczysta taśma klejąca)
– kostka introligatorska lub gruba igła 

do szycia
– linijka
– gumka lub taśma elastyczna

5 arkuszy brystolu
– 4 arkusze białe (gramatura 300 g/m² 

lub 110 funtów)
– 1 arkusz złoty (gramatura 160 g/m² l

ub 60 funtów)

Maska została zaprojektowana z myślą o 
druku na papierze w amerykańskim 
formacie listowym (8 1/2" x 11") lub 
formacie A4 (210mm x 297mm).

Dopilnuj, by opcja „Druk w skali” w 
ustawieniach twojej drukarki była 
wyłączona / nie była zaznaczona. Dzięki 
temu wszystko zostanie wydrukowane w 
zaplanowanym rozmiarze.

Skalę sprawdzisz, mierząc linijką linię 
wydrukowaną na pierwszej stronie.

POZIOM TRUDNOŚCI: NISKI
WYMAGANY CZAS: 1–1,5 GODZINY
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INSTRUCTIONS FOR
PRINTING AND FOLDING

Mountain fold line

Valley fold line

If your printer can handle thicker paper, print directly on your 
cardstock and skip step 1. When using thicker or black cardstock, 

we recommend printing on thin paper and adhering the mask pieces to 
cardstock. Both methods will result in the printed lines and pattern 

guide numbers being hidden on the inside of the finished mask.

(1) Print your mask pieces on printer paper. 
Cut the pieces out roughly and glue them to 
the back of your cardstock with a spray 
adhesive or a glue stick. 

(2) Cut out the pattern pieces along the 
solid cutting lines.

(4) Refer to the diagram below and fold along 
the creases, either bringing the two edges 
towards you (Valley Fold) for the plain dashed 
line folds or away from you (Mountain Fold) 
for the dot/dashed line folds.

Note: the dashed lines are folding lines, 
make sure not to cut them!

(3) Using a folding bone or a thick sewing needle 
and a ruler, score along the folding lines. 
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INSTRUKCJE DRUKOWANIA 
I SKŁADANIA

Linia zgięcia – góra

Linia zgięcia – dolina

Jeśli twoja drukarka radzi sobie z grubszymi arkuszami, drukuj bezpośrednio na brystolu i 
pomiń krok 1. Przy korzystaniu z grubszego lub czarnego brystolu sugerujemy drukowanie 

na cienkim papierze i przyklejenie części maski do brystolu. W obu przypadkach 
wydrukowane linie i numeracja pomocnicza będą ukryte wewnątrz gotowej maski.

(1) Wydrukuj części maski na papierze do drukarki. 
Wytnij je z grubsza i przyklej klejem w spreju lub w 
sztyfcie z tyłu brystolu.

(2) Wytnij części wzoru wzdłuż linii ciągłych. (4) Korzystając z poniższego schematu wykonaj 
zgięcia wzdłuż linii, unosząc krawędzie brystolu 
w górę (kształt doliny) w przypadku linii przery-
wanych lub w dół (kształt góry) w przypadku 
linii przerywanych z kropkami.

Uwaga: linie przerywane to linie zgięć. 
Pamiętaj, by ich nie przecinać!

(3) Użyj kostki introligatorskiej lub grubej igły do 
szycia i przejedź nimi od linijki wzdłuż linii zgięć.
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MASK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Lay out the pieces

Find matching pieces

Each piece is labelled. Place the pieces
 in alphabetical order. Note: symmetrical 
pieces have the same letter but a different 
number. (A1 < symmetrical > A2).

Place a piece of tape on the outside of the pattern 
covering the joint where the two edges meet. 
Tape all pieces together.

A thin strip is all you need on the glue tab. 
Press the glue tab firmly to its matching number. 
Continue this process for each piece in 
alphabetical order. The glue tab and number 
should not be visible from the outside of the mask.

Now let your creativity flow. You can decorate 
and color your mask any way you like.

Pro: easy and fast!
Con: tape is visible from the outside

Pro: invisible!
Con: time consuming

Start with piece A and piece B. Each has 
small numbers along its edges. A number from 
piece A will be an exact match with a number 
from piece B. Locate the glue tab below one of 
the matching numbers.

We recommend using one of the 
following methods for attaching the 
mask pieces together.

Option 1 / Easy clear adhesive tape

Option 2 / Advanced glue

Glue tab

Inside view

Glue

Outside view

Done!

INSTRUKCJA SKŁADANIA MASKI

Rozłóż elementy

Odszukaj pasujące do siebie elementy

Każda z części maski jest oznaczona. Ułóż je 
w kolejności alfabetycznej. Uwaga: części 
symetryczne mają te same litery, ale inne 
cyfry. (A1 < oś symetrii > A2). Umieść kawałek taśmy po zewnętrznej stronie 

maski, w miejscu, w którym stykają się dwie 
krawędzie. Sklej tak wszystkie części.

Wszystko, czego ci trzeba, to trochę kleju na 
zakładce. Mocno dociśnij zakładkę do krawędzi o 
pasującym numerze. Zrób to samo dla wszystkich 
elementów i w kolejności alfabetycznej. Zakładka 
na klej i numer nie powinny być widoczne z 
zewnątrz.

A teraz daj się ponieść wyobraźni. Możesz 
ozdobić i pomalować swoją maskę, jak tylko 
ci się podoba.

plusy: wszystko idzie łatwo i szybko!
minusy: taśma jest widoczna z zewnątrz

plusy: nic nie widać!
minusy: czasochłonność

Zacznij od elementu A i B. Przy brzegach każdego 
z nich znajdują się małe numerki. Numer z 
elementu A będzie odpowiadać numerowi z 
elementu B. Znajdź zakładkę na klej pod jednym 
z numerów z pary.

Przy klejeniu elementów maski sugerujemy 
używanie jednej z poniższych metod.

Opcja 1 / Łatwiejsza przezroczysta 
taśma klejąca

Opcja 2 / Trudniejsza klej

Zakładka na klej

Strona wewnętrzna

Klej

Widok z zewnątrz

Gotowe!
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PATTERN GUIDE A

Start with pattern piece A and 
continue in alphabetical order.

Glue all colored elements like 3d stickers to the mask!
Use thinner cardstock or paper for these elements! 

Ears 
option 1

Ears 
option 2

WZÓR

Zacznij od elementu A i kontynuuj w kolejności alfabetycznej.

Przyklej wszystkie kolorowe elementy do maski jak naklejki 3D!
Do wykonania tych elementów użyj cieńszego brystolu lub papieru!

Uszy – wersja 1 Uszy – wersja 2
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Glue Flaps
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Punch holes for elastic band or string

White

B1

White

B2

Otwór na gumkę lub taśmę elastyczną

Biały
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Biały

B2
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C1 White
C1

Biały
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White
C2 Biały
C2
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Cut out, fold and glue to the ears! 

Ears option 1
Print on thinner cardstock

160 GSM/60 lb

Wytnij, zagnij i przyklej do uszu!

Uszy – wersja 1
Wydrukuj elementy na 

cieńszym brystolu
160 g/m² / 60 funtów



#SPRINGBREAKOUT11/11 

Cut out, fold and glue to the ears! 

Ears option 2 
Coloured add on

print on thinner cardstock
160 GSM/60 lb

Wytnij, zagnij i przyklej do uszu!

Uszy – wersja 2 
Kolorowy dodatek

Wydrukuj elementy na 
cieńszym brystolu

160 g/m² / 60 funtów


