
118 A Blúz dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 70 cm

Hozzávalók:
34-es méret: 1,85 m, 36-os méret: 
1,90 m, 38-as méret: 1,95 m, 40, 42-
es méret: 2,05 m, 44-es méret: 2,10 m 
145 cm széles krepdesin; 0,15 m  
90 cm széles rávasalható szövött köz-
bélés; 7 db gomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Az 
1-es rész gomblyukjelölése = 34-es 
méret. Többi méret: a felsőt a kivágás 
széle alatt 1 cm-re, az alsót a felhajtás 
széle fölött 11,5 cm-re jelöljük be. A 
többit egyenletesen osszuk el a kettő 
között. Hajtásnyilak az 1-es és 2-es 
részben: 34-es méret. Többi méret: a 
méretvonalaknak megfelelően jelöljük 
be. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, nincs ráha-
gyás az elejerész eleje szélén, alján és 
ujja alján 2 cm felhajtás
Szabás:
1 eleje  2x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 eleje ujja  2x
4 háta ujja  2x
5 eleje kivágásalátét  2x
6 háta kivágásalátét, félbehajtott 
anyagból  1x
A közbélést ld. szürkével a felfekteté-
si rajzon.
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Eleje széle 1-es ábra
A hajtásvonalon hajtsuk be, férceljük le 
és vasaljuk le az elejerészek eleje szé-
lét. Az alátét hajtásvonalán hajtsuk be, 
vasaljuk le, de még ne férceljük le az 
alátétet.
Eleje és háta hajtásai 2-es ábra
Az anyag színoldalán rakjuk be a nyíl 
irányába és férceljük le az eleje két kis 
hajtását, ekkor az alátétet ne fogjuk 
bele. Ugyanígy rakjuk be a nyíl irányá-
ba és férceljük le a nagy hajtást, az 
alátétet ne fogjuk bele. A hatásvonalon 
hajtsuk az anyag fonákoldalára, 5 cm 
hosszan vasaljuk le, majd simítsuk 
vissza az eleje oldalsó szélét. A nyíl 
irányába rakjuk be és férceljük le a há-
ta hajtásait. 
Oldalvarrás és ujja alsó varrása 
3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejerészeket a hátára. Gombostűzzük 
össze az oldalvarrást. Fektessük az 
eleje ujját a háta ujjára, gombostűzzük 
össze az ujja alsó varrását. Varrjuk 
össze a varrásokat, a felhajtás jelölt 
vonalától ferdén kifelé. A ráhagyást 
vágjuk 1 cm szélesre, összefogva tisz-

tázzuk el. Az oldalvarrás ráhagyását 
előre, az ujja varrását hátra vasaljuk. 
Felhajtás 4-es ábra
Hajtsuk ki az eleje alátétét. Vasaljuk be 
a blúz alsó szélének ráhagyását, 1 cm-
re hajtsuk be és keskenyen tűzzük le. 
Hajtsuk be az alátétet. 
Ujja bevarrása 5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, az oldalvarrás 
és az ujja alsó varrása, 4-es és 3-as 
varrásjel illeszkednek. Varrjuk össze. A 
ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, ösz-
szefogva tisztázzuk el, felülről a hónalj-
ív kezdetéig vasaljuk a hátába. Az eleje 
oldalsó hajtását gombostűzzük az ujja 
illesztési vonalára. 

Ujja felső varrása, ujja felhajtás 
6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejerészeket a hátára, ujját hajtsuk fél-
be színével befelé. Gombostűzzük és 
varrjuk össze az ujja felső varrását. A 
ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, ösz-
szefogva tisztázzuk el és vasaljuk hát-
ra. A felhajtásráhagyást vasaljuk be, és 
1 cm-re behajtva varrjuk le. 
Kivágás 7-es ábra
Színt színnel szemben varrjuk össze a 
kivágásalátét vállát, 6-os varrásjel, a 
ráhagyást vasaljuk szét, belső szélét 
tisztázzuk el. Az eleje alátétét hajtsuk 
ki az alátét hajtásvonalán és gombos-
tűzzük a nyakkivágásra. Színt színnel 
szemben gombostűzzük a kivágásalá-

tétet a nyakkivágásra, az alátét vállvar-
rása az ujja felső varrására illeszkedik. 
Varrjuk össze. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, az ívelt részeken vagdossuk 
be, a sarkokat ferdén vágjuk le. Hajt-
suk be és vasaljuk le a kivágásalátétet 
és az eleje alátétét. A jelölés szerint 
tűzzük le az eleje szélét, ekkor az eleje 
alátétet is varrjuk le. A kivágásalátétet 
kézzel öltsük az ujja felső varrásának 
ráhagyására. 
Gomblyukak és gombok 8-as ábra
Készítsük el a gomblyukakat a jobb 
eleje szélébe. A gomblyukaknak meg-
felelően jelöljük be a gombok helyét a 
bal elején. Varrjuk fel a gombokat.

Extra szabásminta
rózsaszín alányomással

Kiszabandó részek: 
A szabásmintaív 1, 3, 5 és 6

B szabásmintaív: 2 és 4

Felfektetési rajzok
145 cm széles krepdesin

34 – 38-as méret
BS1309_118WS_T

BS1309_118WS_Z

BS1309_118WS_Z

40 – 44-es méret

Szabás: színével befelé hajtott dupla 

anyagból. 
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