
Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól az elején: 8 cm, hátán:  
22 cm

Hozzávalók: 
1,95 – 1,95 – 1,95 – 2,00 – 2,00 – 2,00 m 
145 cm széles kötött anyag filces hátoldal-
lal; 1 db 22 cm-es rejtett cipzár és hozzáva-
ló varrógéptalp; formára vasalható 
közbélésszalag
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férccel je-
löljük át az 1-es és 2-es rész színoldalára a 
középvonalat és az alátét hajtásvonalát.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, nincs ráhagyás a 
vállrészre szabott alátét belső szélén, alján 
és ujja alján 4 cm felhajtás (az ujja alsó var-
rásánál és az eleje közepén kifelé bővül, a 
háta közepén befelé ível)
Szabás: 
1 eleje vállrész rászabott gallérral és alátét-
tel, félbehajtott anyagból  1x
2 háta vállrész rászabott gallérral és alátét-
tel, félbehajtott anyagból  1x
3 eleje   2x
4 háta  2x
5 ujja  2x
Vasaljunk formára vasalható 
közbélésszalagot az 1-es és 2-es 
rész alsó szélére és a cipzárhasíték 
szélére az alátét hajtásvonaláig, a 
3-as és 4-es rész karkivágására. 

Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Bélés

Eleje és háta középvarrás 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymásra 
az eleje részeket és a háta részeket, gom-
bostűzzük, majd varrjuk össze az eleje és 
háta középvarrást. Vasaljuk szét és tisztáz-
zuk el a ráhagyást.

Oldal- és ujjavarrása 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét a 
hátára. Gombostűzzük össze az oldalvar-
rást, 2-es varrásjel. Varrjuk össze. Hajtsuk 
össze az ujját hosszában színével befelé. 
Gombostűzzük össze az ujja varrását, 3-as 
varrásjel. Varrjuk össze. Vasaljuk szét és 
tisztázzuk el a ráhagyást. Színt színnel 
szemben gombostűzzük az ujját az eleje és 
háta karkivágására, 4-es varrásjel, az ujja 
és az eleje 5-ös jelölése, valamint az oldal- 
és ujjavarrása illeszkednek. Varrjuk össze. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el. 

Cipzár bevarrása  3-as ábra
Fektessük a cipzárt felső oldalával lefelé a 
háta vállrészre a hasíték szélétől 5 mm-re, 
a fogazat az alátét hajtásvonalán kezdődik. 
Varrjuk be a cipzárt a hasítékjelig, ld. külön, 
a cipzárpánt felső végét hagyjuk szabadon. 
Zárjuk össze a cipzárt, fektessük a másik 
cipzárpántot felső oldalával lefelé az eleje 
vállrészre, fent gombostűzzük meg. Nyis-
suk szét a cipzárt és varrjuk be a hasítékje-
lig.

Vállrészek oldalvarrása  4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymásra 
az eleje és háta vállrészt, gombostűzzük 
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össze a jobb szélét és a cipzár alatti szélét, 
1-es varrásjel, ekkor a cipzár végét húzzuk 
a ráhagyás széle felé. Varrjuk össze a váll-
részt, bal oldalon egészen a cipzárig. A rá-
hagyást vasaljuk szét és tisztázzuk el. A rá-
szabott alátét ráhagyását vasaljuk be, belső 
szélét tisztázzuk el. 

Gallér alátéte  5-ös ábra
Az alátét hajtásvonalán hajtsuk be az aláté-
tet, vasaljuk le a hajtásélt. Gombostűzzük, 

és kézzel varrjuk az alátét bevasalt ráhagyá-
sát a cipzárpántokra. A vállrész másik var-
rásánál néhány kézi öltéssel rögzítsük az 
alátét alsó szélét a ráhagyásra. 

Vállrész felvarrása 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük a vállrészt 
a pulcsi alsó részére: a vállrész alsó széle és 
a pulcsi alsórészének felső széle illeszked-
nek. Gombostűzzük össze (6-os varrásjel), 
az eleje és háta közepe, valamint a vállrész 

varrása és az ujja jelölése illeszkednek. A je-
lölt varrásvonalon varrjunk végig. Vasaljuk 
szét és tisztázzuk el a ráhagyást.

Felhajtás 7-es ábra
Tisztázzuk el az alja és ujja felhajtásráha-
gyását. Vasaljuk be és laza kézi öltésekkel 
varrjuk le a felhajtásokat. 

Extra szabásminta
rózsaszín alányomással A szabásmintaív: 1-5

Felfektetési rajzok
145 cm széles kötött anyag

Szabás: A felfektetési rajz szerint, színével befelé hajtott anyagból, a kötényt egyrétegű anyagból szabjuk. Az 1-es részt írott felével lefelé fektessük az anyag fonákoldalára.
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