
116 Csipkepóló df

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 48 cm
Ujja 3 cm-es többlethosszal

Hozzávalók: 
34, 36-os méret: 1,05 m, 38, 40-es mé-
ret: 1,10 m, 42, 44-es méret: 1,15 m  
125 cm széles mindkét szélén azono-
san cakkos pamutcsipke;  34, 36,  
3 8-as méret: 2,40 m, 4 0, 42, 44-es 
méret: 2,60 m 2 cm széles készre haj-
tott düsesz ferdepánt 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1 cm varrásráhagyás, alján és ujja alján 
nincs ráhagyás
Szabás:
1 eleje, 
félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 ujja    2x

Varrás:

Anyag színe
Anyag fonákja

Vállvarrás: 1-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára, gombostűzzük és 1 cm 
szélesen varrjuk össze a vállát. A var-
rást a nyakkivágásnál az anyag széle 
előtt 1 cm-rel kezdjük és fejezzük be. 

Ráhagyások szegése: 2-es ábra
A ferdepántot hajtsuk félbe hosszában 
fonákoldalával befelé, vasaljuk le, majd 
nyissuk szét. Gombostűzzük a ferde-
pánt egyik hosszanti szélét a ráhagyás 
szélére, 1 cm szélesen (a hajtásvonalon) 
varrjuk le. Hajtsuk át a szélén a ferde-
pántot, behajtva gombostűzzük a pánt 
felvarrására. keskenyen tűzzük le. A rá-
hagyást simítsuk a hátába. 

Nyakkivágás: 3-as ábra 
Vágjuk le a nyakkivágás ráhagyását (1 
cm). A kivágás szélét szegjük be, ld. 
2-es ábra, ekkor a ferdepántot a nyak-
kivágásnál kezdve színével a nyakkivá-
gás fonákoldalára gombostűzzük. A 
pánt végét 5 mm szélesen hajtsuk be, 
és felvarrás után kézzel varrjuk egymás-
hoz.

Ujja bevarrása: 4-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágás szélére, az ujja kö-

zepének jelölése a válvarrással illeszke-
dik. Varrjuk be az ujját, a ráhagyást fog-
juk ferdepántba és vasaljuk az ujjába.  

Ujja varrása:  5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára, hajtsuk félbe hosszában az 
ujját. Gombostűzzük és varrjuk össze 
az oldalát és folytatólag az ujját. A ráha-
gyást fogjuk ferdepántba, ld. 2-es ábra , 
ekkor a pánt végét hajtsuk be a póló és 
az ujja alsó szélén. A ráhagyást vasaljuk 
oldalra. 
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Extra szabásminta, rózsaszín alányomássalA szabásmintaívKiszabandó részek: 1, 2 és 3 

Felfektetési rajz
125 cm széles csipkeanyag

Szabás: a felfektetési rajz szerint hajtott anyagból. A 34, 36, 38, 40-es méretnél 28 cm szélesen, a 42, 44-es méretnél 30 cm szé-lesen hajtsuk be az anyag egyik szélét. A félbehajtott anyagré-szek cakkos szélét pontosan gombostűzzük egymásra. Az eleje, háta és ujja alját a cakkos szélére illesszük. A jobb és bal ujját szimmetrikusan szabjuk.




