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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 47 cm

Hozzávalók:
1,85 – 1,85 – 1,90 – 1,90 – 2,00 –  
2,00 m 135 cm széles hosszában csí-
kos viszkóz; cérnagumi
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az a) 
rész ráhagyását az adatok már tartal-
mazzák
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 ujja 2x
a) kivágáspánt 2x 87 – 89 – 91 – 93 – 
95 – 97 cm hosszú, 17 cm széles

Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja

Oldalvarrás  1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
az oldalvarrásokat (1-es varrásjel), 
ekkor ügyeljünk a csíkok illesztésére. 
Varrjuk össze, a ráhagyást összefog-
va tisztázzuk el, és vasaljuk a hátába.

Ujja varrása  2-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé az ujját. Gombostűzzük és varrjuk 
össze (2-es varrásjel).  A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra.  

Alja és ujja felhajtása 3-as ábra
A felhajtásráhagyást vasaljuk be, fe-
lére behajtva gombostűzzük le, és 
keskenyen tűzzük le. 

Ujja bevarrása  4-es ábra 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, az ujja var-
rását és az oldalvarrást, valamint az 
ujja és az eleje 3-as jelölését illesszük 
egymásra. Varrjuk össze. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, összefogva tisz-
tázzuk el, a felső szélétől 4 cm hosz-
szan vasaljuk az ujjába.

Kivágáspánt  5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a kivágáspánt (a) részeit. Varr-
juk össze a keskeny széleket. A ráha-
gyást vágjuk 7 mm szélesre, vasaljuk 
szét. Hajtsuk a pántot színével kifelé 
fele szélességűre. Gombostűzzük 
össze a nyitott széleket. 

Kivágáspánt felvarrása 6-os ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük a pánt nyitott széleit a kivágás 
szélére, a pánt varrásai az ujja fel-
ső szélének jelölésére illeszkednek. 

Varrjuk fel a pántot. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el. Hajtsuk 
fel a pántot, a ráhagyást vasaljuk 
lefelé. A gumismokkoláshoz jelöl-
jük be vízszintesen a pánt közepét: 
kézimércével mérjük ki, a pánt belső 
oldalán szabókrétával húzzuk meg a 
vonalat.

Smokkolás középső vonala  
7-es ábra
Fektessük a cérnagumit a vonalra, 
kis cikcakköltéssel varrjunk át fölöt-
te. Ne öltsünk bele a gumiszálba! A 
pánt egyik oldalvarrásánál kezdjük és 
fejezzük be a varrást, hagyjuk 10 cm 
hosszan a varrószálat. 

Smokkolás folytatása  
8-as ábra
Szorosan a pánt felső széle mentén 
varrjunk fel ugyanígy egy további 
gumiszálat, ezután a pánt felvarrá-
sa mentén, végül a három szál közé 
egyet-egyet, hogy összesen öt sor 
legyen. 

Gumiszálak meghúzása  9-es ábra
Húzzuk meg a gumiszálakat, kész bő-
ség varrástól varrásig: 43 – 45 – 47 
– 49 – 51 – 53 cm. Tipp: egyszerre 
húzzuk mind az öt szálat az olda-
la felől az eleje, ill. háta közepe felé. 
Csomózzuk össze az oldalán sorban 
a szálakat. 

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek: A szabásmintaív 1 – 3

Felfektetési rajz
135 cm széles viszkóz
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WEBKANTEN

WEBKANTEN
Stoff 135 cm 53⅛ “

34 - 44

Szabás: Színével befelé haj-
tott dupla anyagból. Ügyel-
jünk, hogy az alkatrészek alsó 
szélét azonos csíkra fektes-
sük. 

BURDA MAGAZIN  64-65 OLDALÁN



1

4

7

2

5

8

3

6

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


