
Méret: 34/36, 38/40, 42/44
Hossza: 75 cm 

Hozzávalók: 
34/36-os, 38/40-es mérethez 1,60 m, 
42/44-es mérethez 2,15 m 145 cm szé-
les viszkózdzsörzé; 1,10 m 7 mm-es 
gumi; maradék rávasalható szövött 
közbélés
Szabásminta:
A részeket kétszer másoljuk le a sza-
básmintaívről. Az illesztési vonalon ra-
gasszuk össze az 1-es és 1a részt. Ra-
gasszuk össze a háta és az eleje köze-
pét. 
Szabás:
1 eleje (középvonalán 
összeragasztva) 1 x
2 háta (középvonalán 
összeragasztva) 1 x
3 ujja 2 x
a) 2 db megkötő 40 cm hosszú, ráha-
gyással 3 cm széles 
Ráhagyások: 
1,5 cm varrásráhagyás, 2 cm ráhagyás 
a kivágás szélén, az ujja felső és alsó 
szélén, nincs felhajtásráhagyás az ele-
jén és a hátán

Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja

Zsinórház hasítéka          1-es ábra 
Illanókrétával jelöljünk be az eleje szín-
oldalán 2 db 1 cm-es hasítékot a zsi-
nórháznak: az eleje közepétől 3,5 cm-
re, felső szélétől 2,5 cm-re. Szabjunk ki 
2 db 3 x 3 cm-es anyagdarabot, köz-
béléssel erősítsük meg, és férceljük a 
hasítékjelölés alá. Gomblyukvarrással 
készítsük el a hasítékot. Az alátétdara-
bot az öltések mellett 5 mm-re vágjuk 
le. 
Oldalvarrás                       2-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és varr-
juk össze az oldalsó szélét. Összefog-
va tisztázzuk el a ráhagyást: overlock 
varrógéppel a varrás mellett 7 mm-re, 
hagyományos varrógéppel a varrás 
mellett 7 mm-re cikcakköltéssel varr-
junk, majd az öltések mellett vágjuk le 
az anyagot.  

Ujja varrása                      3-as ábra 
Hajtsuk félbe hosszában színével befe-
lé az ujját. Gombostűzzük és varrjuk 
össze az ujja varrását. Tisztázzuk el és 
vasaljuk előre a ráhagyást. Fordítsuk ki 
az ujját: a színe van kívül. 

Ujja bevarrása                   4-es ábra 
 Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásra: a 4-es varrásje-
lek és a varrások illeszkednek. Varrjuk 
be az ujját. A ráhagyást tisztázzuk el és 
felülről a hónaljív kezdetéig vasaljuk az 
ujjába. 
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Nyakkivágás                      5-ös ábra 
 Vasaljuk be a ráhagyást 2 cm szélesen 
az elején, a hátán és az ujján. Hajtsuk 
be a ráhagyást 1,5 cm szélesen, fércel-
jük és keskenyen tűzzük le. 

Megkötő                            6-os ábra 
A megkötő egyik végét vasaljuk be  
5 mm szélesen. Hajtsuk félbe hosszá-
ban színével kifelé és vasaljuk le a 
megkötőt. Nyissuk szét és a hajtásélig 
hajtsuk be, és vasaljuk le a két hosz-
szanti szélét. Hajtsuk félbe hosszában 
a megkötőt, keskenyen varrjuk össze a 
szélét. Vágjunk le a gumiból 50 cm-t, 
varrjuk a megkötőket a két végére. Biz-
tosítótűvel húzzuk be a megkötőt a 
nyakkivágásba. 

Ujja alsó széle                   7-es ábra 
 Hajtsuk be a ráhagyást 1,5 cm széles-
re, férceljük és keskenyen tűzzük le. 
Hagyjunk nyitva 2 cm-t a gumi behúzá-
sához. Vágjunk le a gumiból 2 darab 
34/36-as méretnél 20 cm, 38/40-es 
méretnél 21 cm,  42/44-es méretnél  
22 cm hosszú darabot. Húzzuk be az 
ujja alsó szélébe.  

Extraszabásminta,Rózsaszín alányomássalA szabásmintaív: 1, 1a és 3 B szabásmintaív: 2 

Felfektetési rajzok
145 cm széles viszkózdzsörzé
34/36 és 38/40-es méret

BS1301_117WS_Z

BS1301_117WS_T42/44-es méret

     5
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34/36
38/40
42/44

Szabás: egyrétegű anyagból, az 
anyag színe alul van. A jobb és bal 
ujját szimmetrikusan szabjuk. 
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