
103 B Blúz ddf

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 67 cm
Hozzávalók:
1,90 – 1,90 – 1,95 – 1,95 – 1,95 –  
2,00 m 135 cm széles krepdesin; 
rávasalható szövött közbélés; 3,50 
m elütő színű paszpólszalag; 10 db  
28 mm átmérőjű behúzható gomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Az 
1-es részbe jelölt gomblyukak = 34-
es méret. Többi méret: a felsőt a 
felső szélétől ezzel azonos távolság-
ban jelöljük be, az alsó helye minden 
méretnél azonos, a többit egyenlete-
sen osszuk be a kettő közé. Férccel 
jelöljük át az anyag színére az eleje 
közepét és a zseb illesztési vonalát 
(bal eleje).
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és felhajtás, az 
a) – c) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:  
1 eleje 2x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 ujja  2x
4 kézelő  4x
5 eleje alátét  2x
6 gallér fekvőrész, 
félbehajtott anyagból  2x
7 gallér állórész, 
félbehajtott anyagból  2x
8 zseblap  2x
9 megkötős gallér  2x
a) állórész a megkötős gallérhoz 1x 38 
– 39 – 40 – 41 – 42 – 43 cm hosszú, 
9 cm széles
b) ferdepánt az ujjahasítékhoz 2x  
23 cm hosszú, 3 cm széles
c) zsebpánt 1x 23 cm hosszú, 9 cm 
széles
Vasaljunk közbélést a 4-7 és c) részek 
fonákoldalára. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

n Zsebpántos zseb 1-es ábra
Férceljük a paszpólszalagot az ábra 
szerint az egyik zseblap felső szélére 
(színére): a paszpól bordája a zseben, 
a sima széle a ráhagyáson feküdjön. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
össze a zseblapokat. Az ábra sze-
rint varrjuk össze a széleket. A ráha-
gyást vágjuk keskenyre. Fordítsuk ki, 
és vasaljuk le a zsebet. Színt színnel 
szemben gombostűzzük a zsebpán-
tot a zseb felső szélére, cipzárbevarró 
talppal, szorosan a paszpól mellett 
varrjuk rá. Vasaljuk felfelé a zsebpán-
tot, a pánt másik hosszanti szélének 
ráhagyását vasaljuk be.
n Zseb felvarrása  2-es ábra

Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé a zsebpántot. Varrjuk össze az ol-
dalsó rövid széleit. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre. Fordítsuk ki és vasaljuk le 
a pántot. A pánt belső szélét kézzel 
varrjuk fel a felvarrásra. Az illesztési 
vonalon férceljük és keskenyen varr-
juk fel a zsebet a bal elejére. 
n  Előrehozott vállvarrás 
paszpóllal:  3-as ábra
Vágjunk le két az eleje vállvarrás szé-
lének megfelelő hosszúságú darabot 
a paszpólszalagból. Varrjuk a pasz-
pólt az elejére: a szalag sima része 
a ráhagyáson, a bordája a varrásvo-
nal mellett az elején feküdjön. Színt 
színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, gombostűzzük és varrjuk 
össze a vállát cipzárbevarró talppal a 
paszpól felvarrásában.  A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
a hátába.
n Oldalvarrás:  4-es ábra
Franciavarrással varrjuk össze az ol-
dalát. Fektessük egymásra az elejét 
és a hátát fonákoldalakkal szemben. 
Gombostűzzük, és 7 mm szélesen 
varrjuk össze az oldalvarrást. Vasal-
juk szét a ráhagyást. Ezután színt 
színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, a varrást igazítsuk pontosan 
a hajtásélbe, 7 mm szélesen varrjuk 
össze az oldalvarrást. A ráhagyást va-
saljuk a hátába.
n Felhajtás:  5-ös ábra 
Vasaljuk be, és feléig behajtva gom-
bostűzzük, majd varrjuk le a felhajtás-
ráhagyást. 
n Eleje széle és alátét:  6-os ábra
Varrjuk fel a paszpólszalagot az eleje-
rész eleje szélére, alsó végét az ábra 
szerint hajtsuk be az eleje széle felé. 
Tisztázzuk el az alátét belső szélét, 
alsó szélének ráhagyását vasaljuk be. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet az eleje szélére, cipzárbe-
varró talppal varrjuk fel. Hajtsuk be 
az alátétet, férceljük le. Az alátét alsó 
szélét kézzel varrjuk a felhajtás szélé-
re, felső végét a vállvarrásokra. 
n Inggallér:  7-es ábra  
Varrjuk fel a paszpólszalagot az egyik 
gallér fekvőrész külső szélére (= fel-
sőgallér). Gombostűzzük, és külső 
szélén varrjuk össze a gallér részeket. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre. Fordít-
suk ki és vasaljuk le a gallért. Az egyik 
gallér állórész felvarrási szélén (4-es 
varrásjel) vasaljuk be a ráhagyást. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
ezt az állórészt a felsőgallérra (3-as 
varrásjel). A másik állórészt a másik 

oldalról gombostűzzük rá színt színnel 
szemben. Varrjuk össze az állórész 
szélét. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
a sarkokon ferdén vágjuk le. Fordítsuk 
ki és vasaljuk le az állórészt. 
n Gallér felvarrása:  8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a gallér állórészt a nyakkivágásra (4-
es varrásjel). Varrjuk fel. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vágjuk be, és va-
saljuk az állórészbe. Férceljük le a 
belső állógallért úgy, hogy 1 mm-rel 
ráfeküdjön a felvarrásra, kívülről tűz-
zük le a felvarrásban.  
n Ujjahasíték:  9-es ábra
A bevágás vonalán vágjuk be az ujját. 
Húzzuk szét a bevágást, és az ábra 
szerint gombostűzzük és varrjuk fel 
a ferdepántot. Hajtsuk be a szélén a 
pántot, belül behajtva gombostűzzük 
a felvarrásra, keskenyen varrjuk rá, 
szegőpánt kész szélessége 7 mm. 
Színt színnel szemben hajtsuk össze 
a hasítékot, és a hasíték végén ferdén 
tűzzük le a pántot.
n Kézelő:   10-es ábra
A hasíték elején hajtsuk be a ferde-
pántot, gombostűzzük le. Az ujja 
alsó szélén a nyíl irányába rakjuk 
be, és gombostűzzük meg a hajtást. 
Franciavarrással varrjuk össze az uj-
ját, ld. az oldalvarrásnál. Varrjuk fel 
a paszpólszalagot két kézelőre. A 
másik két kézelőn vasaljuk be a fel-
varrási szélek ráhagyását. Színt szín-
nel szemben gombostűzzünk össze 
egy-egy paszpól nélküli és paszpólos 
kézelőt. Varrjuk össze a szélét, a fel-
varrási szélét hagyjuk nyitva. A ráha-
gyást vágjuk keskenyre. Fordítsuk ki, 
és vasaljuk le a kézelőket.  
n Kézelő felvarrása:   11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a kézelőket az ujja alsó szé-
lére. A ráhagyást vágjuk keskenyre, és 

vasaljuk a kézelőbe. Belső szélét fér-
celjük le úgy, hogy 1 mm-rel a felvar-
rásra feküdjön, kívülről a felvarrásban 
tűzzük le. 
n Ujja bevarrása  12-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az ujját a karkivágásba: ekkor az 
ujja és az eleje 8-as jelölését, az ujja 
varrását és az oldalvarrást, valamint 
az ujjakör jelölését és a háta válla je-
lölését illesszük egymásra. Varrjuk be 
az ujját az ujjakör egyenletes betartá-
sával (nincsenek ráncok). A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, összefogva tisz-
tázzuk el, az ujjakör ívén vasaljuk az 
ujjába. 
n Gomblyukak és gombok 
 13-as ábra
Vízszintesen varrjunk gomblyukakat a 
jobb elejébe és a gallér állórészbe az 
eleje közepe jelöléstől befelé. Húzzuk 
be a gombokat a blúz anyagával. varr-
juk fel a gombokat.
n Megkötős gallér 14-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé a megkötős gallér részeit. Az 
ábra szerint varrjuk össze a szélét. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, a sar-
kokon ferdén vágjuk le. Fordítsuk ki, 
és vasaljuk le a gallérrészeket. A nyíl 
irányába rakjuk be a hajtást, gombos-
tűzzük meg. 
n Megkötős gallér állórésze 
 15-ös ábra
Vasaljuk be 1,5 cm szélesen az álló-
rész (a) két keskeny végét. Hajtsuk 
félbe hosszában színével befelé az ál-
lórészt. Varrjuk össze 1,5 cm szélesen 
a hosszú szélét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre. Fordítsuk ki, és vasaljuk 
le az állórészt. A megkötős részeket 
csúsztassuk az állórész két végébe, 
gombostűzzük meg, keskenyen varr-
juk össze. 
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

34 - 44

34 - 44

34 - 44

Stoff B 135 cm 53 “

Stoff A 140 cm 55 “

Stoff C 145 cm 57 “

Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 2, 3, 4, 7 és 8
B szabásmintaív: 1, 5, 6 és 9

Felfektetési rajz
B modell
135 cm széles anyag

Szabás: A felfektetési rajz szerint 
színével befelé hajtott anyagból. 
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