
112 Nadrág dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 106 cm (öv felső széle 6 cm-rel a 
derékvonal fölött)
Alja szárbőség: 31 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,25  m fehér, 0,75 m 
padlizsán, 0,40 m olíva színű 130 cm szé-
les művelúr; 0,20 m 90 cm széles rávasal-
ható szövött közbélés, 2 db 22 cm-es  rej-
tett cipzár és hozzávaló varrógéptalp
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 4 cm felhajtás
Szabás:
Fehér:
1 eleje felső középrész 2x
4 eleje alsó középrész 2x
5 háta felső középrész  2x
8 háta alsó középrész 2x
9 háta alsó oldalrész  2x
10 eleje alátét, félbehajtott anyagból  1x
11 háta alátét  2x
Padlizsán:
2 eleje felső oldalrész 2x
6 háta felső oldalrész
Olíva:
3 eleje közbülső rész 2x
7 háta közbülső rész 2x
A közbélést ld. szürkével a felfek-
tetési rajzon.
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Varrásszélek nyújtása 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a háta részeket. Gőzölős vasalóval 
vagy nedves ruha alatt nyújtsuk meg a 
szárak belső varrásszélét az eleje hosszú-
ságúra.
Felső szabásvonalvarrás 
2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
felső oldalrészt az eleje felső középrészre, 
gombostűzzük össze a szabásvonalvarrást 
(1-es varrásjel). A varrásvonalak illeszked-
nek. Színt színnel szemben fektessük a 
háta felső oldalrészt a háta felső közép-
részre, gombostűzzük össze a 
szabásvonalvarrást (2-es varrásjel). Varr-
juk össze az eleje és háta 
szabásvonalvarrást. A ráhagyást vasaljuk 
szét, művelúrnál nem szükséges a ráha-
gyás eltisztázása.
Felső keresztirányú varrás 
3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
közbülső részt az eleje felsőrészre, (gom-
bostűzzük össze a felső keresztirányú var-
rást (3-as varrásjel). A varrásvonalak il-
leszkednek. Színt színnel szemben fek-
tessük a háta közbülső részt a háta felső-
részre. Gombostűzzük össze a felső ke-
resztirányú varrást (4-es varrásjel). Varrjuk 
össze az eleje és háta keresztirányú varrá-
sát. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Rejtett cipzár bevarrása, jobb 
alsó rész 4-es ábra
Felső oldalával lefelé fektessük a nyitott 
cipzárt az anyag széle mellett 5 mm-rel a 
jobb alsó középrészre, a fogazat a felhaj-
tás jelölt vonalán kezdődik. Varrjuk be a 
cipzárt a felhajtás vonalától a hasítékjelig, 

a tű a fogazattól balra van. Zárjuk össze a 
cipzárt. Fektessük a szabad cipzárpántot 
a jobb alsó oldalrészre, felül gombostűz-
zük meg. Nyissuk szét a cipzárt. A hasí-
tékjelig varrjuk fel a cipzárpántot, a tű a fo-
gazattól jobbra van. Zárjuk össze a cip-
zárt. Varrjuk be a cipzárt a bal alsó részbe 
is. 
Háta alsó szabásvonalvarrás 
5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük a háta al-
só középrészt a háta alsó oldalrészre, 
gombostűzzük össze a varrásszéleket fe-
lülről a hasítékjelig, a cipzárpánt végét ek-
kor húzzuk a ráhagyás széle felé. varrjuk 
össze felülről egészen a cipzárig. Vasaljuk 
szét a ráhagyást.
Alsó keresztirányú varrás 
6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
alsórészt az eleje közbülső részre, gom-
bostűzzük össze a keresztirányú varrást 
(5-ös varásjel), a varrásvonalak illeszked-
nek. Színt színnel szemben fektessük a 
háta alsórészt a háta közbülső részre, 
gombostűzzük össze az alsó keresztirá-
nyú varrást (7-es varrásjel). Varrjuk össze 
az alsó keresztirányú varrásokat. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. 
Jobb oldalvarrás 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a jobb 
elejét a jobb hátára, gombostűzzük össze 
a jobb oldalvarrást (8-as varrásjel), a var-
rásvonalak és szabásvonalvarrások illesz-
kednek. Varrjuk össze. Vasaljuk szét a rá-
hagyást. 
Rejtett cipzár, bal oldalvarrás 
8-as ábra
Varrjuk be a rejtett cipzárt a bal oldalsó ha-
sítékba, a fogazat a nadrág felső szélének 
jelölt vonalán kezdődik. Színt színnel fek-
tessük egymásra a nadrág részeit, gom-
bostűzzük össze a bal oldalvarrást alulról 
a cipzárig, ekkor a cipzárpánt végét húz-
zuk a ráhagyás széle felé. Varrjuk össze 
alulról a cipzárig. Vasaljuk szét a ráha-
gyást. 

Szárak belső varrása 9-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé a 
nadrág részeit. Gombostűzzük össze a 
szárak belső varrását (9-es varrásjel) – a 
keresztirányú varrások és varrásvonalak il-
leszkednek. Varrjuk össze. A ráhagyást 
vasaljuk szét. 
Középvarrás 10-es ábra
Fordítsuk ki az egyik nadrágrészt színével 
kifelé. Húzzuk be ezt a részt a másikba, a 
részek színt színnel szemben vannak. 
Gombostűzzük össze az eleje középvar-
rást és folytatólag a háta középvarrást – a 
szárak belső varrása és a varrásvonalak il-
leszkednek. Varrjuk össze. Vasaljuk szét a 
ráhagyást felülről a lépésív kezdetéig, a lé-
pésívben ne vasaljuk szét.  
Alátét a nadrág felső szélére 
11-es ábra
Varrjuk össze az alátét háta középvarrását 
és jobb oldalvarrását (a nadrággal szim-
metrikusan).  Vasaljuk szét a ráhagyást. 

Színt színnel szemben gombostűzzük az 
alátétet a nadrág felső szélére. Az alátét 
oldalsó szélét 5 mm-rel a jelölt varrásvonal 
előtt hajtsuk ki, és gombostűzzük a felső 
szélére. A hasítékráhagyást a cipzárral 
együtt hajtsuk ki és az alátét fölött gom-
bostűzzük le. 
Nadrág felső széle  
12-es ábra
Varrjunk végig a felső széle mentén. A rá-
hagyást vágjuk keskenyre, a sarkokon fer-
dén vágjuk le. Hajtsuk be a hasítékráha-
gyást. Hajtsuk fel az alátétet, vasaljuk le, 
és szorosan a felvarrás mentén varrjuk a 
ráhagyásra. Hajtsuk be az alátétet, vasal-
juk le és kézzel varrjuk a cipzárpántokra és 
a ráhagyásra.  
Felhajtás 13-as ábra
A felhajtás jelölt vonalán hajtsuk fel és kéz-
zel varrjuk le a cipzárpántok végét. A fel-
hajtásráhagyást vasaljuk be, laza kézi ölté-
sekkel varrjuk le, és varrjuk a cipzárpán-
tokra. 
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Extra szabásminta,

rózsaszín alányomással

A szabásmintaív: 1-5, 11

b szabásmintaív: 6-10

Felfektetési rajzok

130 cm széles művelúr

fehér

padlizsán olíva

Szabás: színével befelé 

hajtott dupla anyagból.


