
117 A Nadrág df

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 102 cm
(felső széle 4 cm-rel a derékvonal alatt)

Hozzávalók: 
34, 36, 38-as méret: 1,60 m, 40-es mé-
ret: 1,65 m, 42, 44-es méret: 2,00 m 
140 cm széles selyemszatén; 5 x 5 cm-
es darab maradék közbélés
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 2-es 
részből a zseblapot külön is másoljuk le.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 5 cm fel-
hajtás
Szabás:
1 eleje   2x
2 oldaló csípőrész 
rászabott zseblappal  2x
2 zseblap (külön rész)  2x
3 háta   2x
a) 2 db hasítékalátét ráhagyással 7 cm 
hosszú, 4 cm széles
b) 2 db megkötő ráhagyással 34-40-es 
méret: 75 cm, 42, 44-es méret: 80 cm 
hosszú, 7 cm széles
Vasaljunk 2 cm széles, 5 cm hosszú 
közbéléscsíkot a zsinórház hasítékjelö-
lésére (fonákoldalára). 
Varrás:

Anyag színe

Anyag fonákja

Zsinórház hasítéka 1-es ábra 
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
hasítékalátétet az elejére a zsinórház 
hasítékjelölése fölé. Fonákoldaláról  
2 mm szélesen varrjuk körbe a jelölést. 
A varrások között vágjuk be az anyagot, 
a sarokban ferdén az öltésig.  Húzzuk 
be az alátétet. Vasaljuk, és keskenyen 
tűzzük le a hasíték szélét. 

Zsebnyílás stircelése 2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
zseblapot az eleje zsebnyílás szélére  
(1-es varrásjel). Varrjuk rá, a ráhagyást 
vágjuk 5 mm szélesre. Fordítsuk be a 
zseblapot, vasaljuk le a szélét. Keske-
nyen tűzzük le a zsebnyílást a felső jelö-
léstől. 

Oldalsó csípőrész 3-as ábra
Az illesztési vonalon fektessük a zseb-
nyílás szélét a csípőrészre, gombostűz-
zük rá (1-es varrásjel), a már levarrt 
zsebnyílás fölött keskenyen varrjuk csí-
pőrészre. A jelöléseknél készítsünk  
5 mm-es reteszt sűrű cikcakköltéssel. 

Zseblapok összevarrása 4-es ábra
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
zseblapokat. Összefogva tisztázzuk el a 
ráhagyást. Férceljük a zseblapot a nad-
rág oldalsó és felső szélére.

Oldalvarrás  5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára, a varrásvonalakat és jelölé-
seket illesztve gombostűzzük össze az 
oldalát. Varrjuk össze. A ráhagyást ösz-
szefogva tisztázzuk el és vasaljuk hátra. 

Szárak belső varrása  6-os ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
a nadrág egyik felét. A varrásvonalakat 
és jelöléseket illesztve gombostűzzük 
össze a belső szélét. Varrjuk össze. A 
nadrág másik felét ugyanígy varrjuk 
meg. A ráhagyást összefogva tisztázzuk 
el és vasaljuk hátra. 

Középvarrás  7-es ábra
Fordítsuk ki a nadrág egyik felét - fonák-
oldalával befelé lesz -, színt színnel 
szemben húzzuk be a másik felébe. 
Gombostűzzük össze az eleje és háta 
középvarrását, a szárak belső varrása il-
leszkedik. Varrjuk össze a középvarrást. 
Húzzuk ki egymásból a nadrág két ré-
szét. vasaljuk szét a ráhagyást felülről a 
lépésív kezdetéig.

Nadrág felső széle 8-as ábra 
Tisztázzuk el a nadrág felső szélének 
ráhagyását. A hajtásvonal mentén hajt-
suk be és vasaljuk le a felső szélét. Varr-
juk végig a zsinórházhoz a jelölt varrás-
vonalon. A zsinórház hasítékának eleje 
szélét pontosan a meglevő varrásvona-
lon varrjuk le. 

Megkötő  9-es ábra 
Színt színnel szemben 5 mm szélesen 
varrjuk össze a megkötő részeit. Vasal-
juk szét a ráhagyást. Hajtsuk félbe hosz-
szában a megkötőt, 1 cm szélesen varr-
juk össze a szélét, ekkor kis részt hagy-
junk nyitva a kifordításhoz. A sarkokon 
ferdén vágjuk le a ráhagyást. Fordítsuk 
ki és vasaljuk le a megkötőt. Varrjuk be a 
nyitott részt. Húzzuk be a megkötőt a 
zsinórházba. 

Felhajtás 10-es ábra 
Vasaljuk be, és 3,5 cm-re behajtva varr-
juk le a felhajtást. Színéről 3 cm széle-
sen tűzzük le a felhajtást. 

Extra szabásmintaív,rózsaszín alányomássalA szabásmintaív: 1-es és 2.es rész
B szabásmintaív: 3-as rész

Felfektetési rajzok140 cm széles selyemszatén 
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34-40-es méret

42, 44-es méret

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból. 




