
LetöLthető 
színesben

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 58 cm

hozzávalók: 
1,85 – 1,85 – 1,90 – 1,90 – 1,95 – 1,95 m 
140 cm széles pamutszatén; 0,15 m  
90 cm széles rávasalható szövött közbé-
lés; 0,70 – 0,75 – 0,75 – 0,80 – 0,85 –  
0,90 m 5 mm széles gumi 
szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A szabás-
minta összes jelölését (a szálirányt kivéve) 
vezessük át az anyagra. Az a-d részeket 
közvetlenül az anyag fonákoldalára rajzol-
juk fel.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az a-d ré-
szek ráhagyását az adatok már tartalmaz-
zák
szabás: 
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta  2x
3 eleje nyakkivágásalátét, 
félbehajtott anyagból  1x
4 háta nyakkivágásalátét, 
félbehajtott anyagból  1x
a) 2 db ferdepánt a karkivágáshoz 52 cm 
hosszú, 4 cm széles
b) 2 db seszlirész félbehajtott anyagból 46 
– 47 – 48 – 49 – 50 – 51 cm széles, 12 cm 
hosszú 
c) 2 db aljapánt félbehajtott anyagból 46 – 
47 – 48 – 49 – 50 – 51 cm széles, 21 cm 
hosszú
d) 2 db megkötőrész félbehajtott anyag-
ból 49 – 49 – 51 – 51 -53 – 53 cm hosszú, 
21 cm, széles 
A közbélést ld. szürkével a felfekte-
tési rajzon. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

háta középvarrás 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a háta részeket. Gombostűzzük, majd 
varrjuk össze a középvarrást. Összefogva 
tisztázzuk el és vasaljuk oldalra a ráha-
gyást. 
Mellszűkítő 2-es ábra
Színével befelé hajtsuk össze az elejét a 
szűkítő középvonalán. Gombostűzzük 
össze a szűkítő vonalait, az oldalsó szélé-
től kezdve varrjuk össze a csúcsáig. Visz-
szaöltéssel kezdjük, a csúcsában ehelyett 
csomózzuk el a szálakat. vasaljuk lefelé a 
szűkítőt. 
Vállvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, gombostűzzük össze a vállvar-
rást, 1-es varrásjel. Varrjuk össze, a ráha-
gyást vasaljuk szét. Színt színnel szemben 
fektessük egymásra az alátét részeit, 
gombostűzzük és varrjuk össze a vállvar-
rást, 3-as varrásjel. Vasaljuk szét a ráha-
gyást, az alátét belső szélét tisztázzuk el. 
Stirceljük alátéttel a nyakkivágást  
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az aláté-
tet a topra, a vállvarrások egymásra illesz-
kednek. Gombostűzzük, majd varrjuk ösz-
sze a nyakkivágás vonalát. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelt részeken vágjuk 
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be. Az alátétet hajtsuk fel, és szorosan a 
felvarrás mellett varrjuk a ráhagyásra. 
Hajtsuk be az alátétet, vasaljuk le a szélét, 
belső szélét férceljük le. 3,5 cm szélesen, 
a színéről tűzzük le a nyakkivágást.
Karkivágás 5-ös ábra
Vágjuk le a karkivágás ráhagyását 1 cm 
szélesre. Hajtsuk félbe hosszában fonák-
oldalával befelé, és vasaljuk le az alátét-
pántot (a). Gombostűzzük a félbehajtott 
pántot színt színnel szemben a karkivágás 
szélére: a pánt nyitott széle a ráhagyás 
szélén feküdjön. 
Karkivágás tovább  6-os ábra
Varrjunk végig a karkivágás jelölt vonalán 
a top belső oldala felől. Vágjuk le a pánt 
kiálló végét. A ráhagyást vágjuk keskeny-
re, az ívelt részeken vágjuk be. Hajtsuk be 
és vasaljuk le az alátétpántot. 7 mm szé-
lesen tűzzük le a karkivágást, ekkor az 
alátétpánt belső szélét is tűzzük le. 
Oldalvarrás 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, gombostűzzük össze az oldal-
varrást, 2-es varrásjel. Varrjuk össze. A rá-
hagyást összefogva tisztázzuk el és vasal-

juk hátra, felső végét öltsük a karkivágás 
szélére. 
Seszli és aljapánt oldalvarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a seszli (b) és az aljapánt részeit (c), 
gombostűzzük és varrjuk össze a keskeny 
szélüket. A seszli ráhagyását összefogva 
tisztázzuk el és vasaljuk oldalra, az alja-
pánt ráhagyását vasaljuk szét. 
Aljapánt felvarrása 9-es ábra
Az aljapántot hajtsuk félbe hosszában szí-
nével kifelé, vasaljuk le a szélét, nyitott 
szélét férceljük össze. Színt színnel szem-
ben gombostűzzük az aljapántot a seszli 
egyik hosszanti szélére, a varrások illesz-
kednek egymásra. Varrjuk össze, a ráha-
gyást összefogva tisztázzuk el és vasaljuk 
az aljapántba.
Seszli felvarrása 10-es ábra
Varrástól varrásig húzzuk be a seszli felső 
szélét: nagy öltéshosszal varrjunk végig a 
szélétől 1 cm-re, majd emellett 7 mm-re. 
Fogjuk meg az alsószálat, toljuk össze raj-
ta a seszlit a felsőrész bőségére. Csomóz-
zuk el a szálat. Színt színnel szemben 
gombostűzzük a seszlit a felsőrész alsó 

szélére az oldalvarrásokat illesztve, 
egyenletesen osszuk el a bőséget. Varrjuk 
rá, a ráhagyást összefogva tisztázzuk el. 
Gumi felvarrása 11-es ábra
Jelöljük be ceruzával a gumi közepét. 
Mérjünk ki innentől mindkét irányban 32 – 
34 – 36 – 38 – 40 – 42 cm-t, jelöljük be. 
Gombostűzzük a gumit a felsőrész felől a 
seszli felvarrásának ráhagyására, a jelölé-
sek ekkor az oldalvarrásra illeszkednek. A 
gumi végét fektessük egymásra. Meg-
nyújtva, cikcakköltéssel varrjuk fel a gumit 
a ráhagyásra.
Megkötő 12-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a megkötő részeit, gombostűzzük és 
varrjuk össze az egyik keskeny szélét. Va-
saljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk félbe 
hosszában színével befelé a megkötőt. 
Varrjuk össze a hosszanti szélét és a két 
végét, a kifordításhoz hagyjunk nyitva 10 
cm-es nyílást. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, a sarkokon ferdén vágjuk le. For-
dítsuk ki és vasaljuk le. Varrjuk össze a 
nyílást. 
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extra szabásminta 
rózsaszín alányomással A szabásmintaív: 1-4

Felfektetési rajz
140 cm széles pamutszatén

Szabás: a felfektetési rajz szerint színével befelé hajtott anyagból. A szaggatott vonallal jelölt 2-es és 3-as részt írott felével lefelé fektessük fel. 
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