
112 Buboréktop A df

Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza deréktól: 15 cm

Hozzávalók: 34, 36-os méret: 1,85m, 
38-as méret: 1,90 m, 40, 42-es méret: 
2,00 m 140 cm széles batiszt; 34-es 
méret: 0,85 m, 36-os méret: 0,90 m, 
38, 40-es méret: 0,95 m, 42-es méret: 
1,00 m 7 mm széles gumi
Szabásminta: 
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
felső szélén 3 cm, alsó szélén 1,5 cm, 
maradék szélén 1 cm varrásráhagyás
Szabás: 
1 eleje belsőrész, 
félbehajtott anyagból   1x 
2 háta belsőrész, 
félbehajtott anyagból   1x
3 eleje külsőrész  1x
4 háta külsőrész   1x
a) 2 db vállpánt 34-es méret: 21 cm, 36, 
38-as méret: 22 cm, 40, 42-es méret: 
23 cm hosszú,10 cm széles
b) 2 db ferdepánt a karkivágáshoz  
45 cm hosszú, 4 cm széles

Varrás:

Anyag színe
Anyag fonákja

Hajtások 1-es ábra
A színéről rakjuk be a nyíl irányába az 
eleje és háta külső rész felső és alsó 
szélének hajtásait, férceljük le 5 cm 
hosszan. Férceljük le a hajtásokat a fel-
ső és alsó széle mentén, valamint 3 cm-
rel a felső széle mellett. 
Oldalvarrás 2-es ábra
Fektessük az eleje külső részt színt 
színnel szemben a háta külső részre, 
gombostűzzük össze az oldalát, ekkor 
az egymáson fekvő részek nem simul-
nak ki. Varrjuk össze az oldalát, a ráha-
gyást vasaljuk a hátába. Fektessük 
egymásra a belső részeket, gombos-
tűzzük és varrjuk össze az oldalát. A rá-
hagyást vasaljuk az elejébe. 
Külső és belső rész 
összevarrása 3-as ábra
Színt színnel szemben húzzuk a belső 
részt a külsőre - az eleje és a háta ré-
szek egymáson fekszenek. Varrjuk egy-
másra az alsó szélét.  
Gumiház 4-es ábra
Húzzuk ki lefelé a külső részt a belső-
ből. Vasaljuk a ráhagyást a belső rész-
be. A gumiházhoz varrjunk végig a var-
rás mellett 1 cm-re, a gumi behúzásá-
hoz kis részt hagyjunk nyitva. Húzzuk 
be a gumit, két végét 1 cm szélesen 
varrjuk össze. Varrjuk be a nyílást. 
Külső és belső karivágás 5-ös ábra
Fektessük a belső részt fonákoldalakkal 
szemben a külsőbe, férceljük össze a 
karkivágást, az oldalvarrások illeszked-
nek. Férceljük össze a felső szélét.

Karkivágás 6-os ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével kifelé 
az alátétpántot (b), vasaljuk le. Gom-
bostűzzük a pántot a karkivágásra (szí-
nére), a pánt nyitott széle az anyag szé-
lén fekszik. Varrjuk fel a pántot, a ráha-
gyást vágjuk keskenyre. Hajtsuk be és 
férceljük le a pántot. Vasaljuk le a kivá-
gás szélét. Kézzel varrjuk a pántot a 
belső részre. 
Felső széle 7-es ábra
Összefogva tisztázzuk el a külső és bel-
ső rész felső szélét. Hajtsuk be a ráha-
gyást, a sarokban rakjuk kis hajtásba. 
Vasaljuk le a behajtott szélét. 
Vállpánt 8-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
a vállpántot. Varrjuk össze a szélét 1 cm 
szélesen. Fordítsuk ki és vasaljuk le a 
pántot, 5 mm szélesen tűzzük le a szé-
lét. Tisztázzuk el a végét. A karkivágás 
mellett gombostűzzük a pántot a kivá-
gás széle alá. Próbával ellenőrizzük a 
hosszát, majd varrjuk fel a vállpántot.
Vállpánt felvarrása 9-es ábra
Belülről férceljük a pántot a ráhagyásra 
szorosan a felső széle mellett. Hajtsuk 
fel a top felső szélének ráhagyását, és 
pontosan a hajtásban varrjuk a vállpánt-
ra. Hajtsuk be a ráhagyást. Kézzel varr-
juk a vállpánt végét a ráhagyásra. Kéz-
zel varrjuk a felső szélének ráhagyását a 
belső részre
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Extra szabásminta
rózsaszín alányomássalA szabásmintaív: 1 és 3B szabásmintaív: 2 és 4
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Felfektetési rajzok

140 cm széles batiszt
34-42-es méret

Szabás: a felfektetési rajz szerint hajtott anyagból. A dupla anyag színe belül van, az egyrétegűé alul. 




