
109 Seszlis fűző ddf

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Seszli hossza: 12 cm

Hozzávalók: 
Minden mérethez 0,90 m 150 cm széles 
gabardin; 34, 36-os méret: 0,90 m, töb-
bi méret: 1,00 m 140 cm széles bélés; 
1,55 m 90 cm széles közbélés; 0,40 m 
12 mm széles fűzőmerevítő szalag; 34, 
36-os méret: 0,85 m, 38-as méret:  
0,90 m, 40, 42-es méret: 1,00 m, 44-es 
méret: 1,05 m 7 mm széles gumi; 0,45 m 
horgas-kapcsos szalag; ragasztóstift
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A hajtás-
nyilak az 5-ös és 6-os részben az oldal-
só hajtáshoz, valamint a 6-os részben a 
középső hajtáshoz = 34-es méret. Többi 
méret: a méretvonalaknak megfelelően 
jelöljük be.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is)
Szabás:
Gabardin/Bélés/Közbélés:
1 eleje középrész 2x
2 eleje oldalrész 2x
3 háta középrész 2x
4 háta oldalrész 2x
5 eleje seszli 2x
6 háta seszli 2x
Minden részt erősítsünk meg közbéléssel.
Varrás:
Anyag színe
Bélés
Közbélés
Háta középvarrás, 
szabás vonalvarrások  1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a háta középrészeket, gombos-
tűzzük, majd varrjuk össze a középvar-
rást. Nyissuk szét a háta középrészt, színt 
színnel szemben fektessük rá a háta ol-
dalrészt, gombostűzzük, majd varrjuk 
össze a háta szabásvonalvarrást. Fek-
tessük az eleje oldalrészeket színt szín-
nel szemben az eleje középrészekre, 
gombostűzzük és varrjuk össze az eleje 
szabásvonalvarrást. Vasaljuk szét a rá-
hagyást. 
Oldalvarrás, 
fűzőmerevítő szalag 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára, gombostűzzük és varrjuk 
össze az oldalvarrást. Vasaljuk szét a rá-
hagyást. A felső széle jelölt varrásvona-
lától fektessük a fűzőmerevítő szalagot a 
ráhagyásra, a szalag alsó végét vágjuk 
le az alsó széle jelölt varrásvonalán. Ra-
gasszuk a fűzőmerevítőt a ráhagyásra. 
Varrjuk a szalag két szélét a ráhagyásra.
Seszli varrása 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a háta seszli részeket. Gombos-
tűzzük, majd varrjuk össze a középvar-
rást. Nyissuk szét a háta seszlit, fektes-
sük rá az eleje seszli részeket színt szín-
nel szemben. Gombostűzzük, majd varr-
juk össze az oldalvarrást. Vasaljuk szét 

a ráhagyásokat. Ugyanígy varrjuk meg a 
seszli bélést is. 
Seszli bélelése 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a gabardin és a bélés seszlit. 
Gombostűzzük össze az alsó szélét és 
az eleje szélét a hajtásvonalig. Varrjuk 
össze, ekkor a varrást az eleje szélén a 
jelölt alsó szélétől 1 cm hosszan szakít-
suk meg, és a hajtásvonaltól a ráhagyás 
széle felé ferdén varrjunk. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokban vágjuk 
be. Fordítsuk ki és vasaljuk le a seszlit. 
Férceljük össze a nyitott széleket. 
Hajtások berakása, 
seszli felvarrása 5-ös ábra
A seszli színéről a nyíl irányába rakjuk be 
és férceljük le a felső széle hajtásait. Színt 
színnel szemben gombostűzzük a fűző 
alsó szélét a seszli felső szélére. Varrjuk 
össze. A ráhagyást vasaljuk felfelé. Az 
eleje széle ráhagyását vágjuk 1 cm szé-
lesre.
Horgas szalag  
6-os ábra 
Fektessük a horgas-kapcsos szalag hor-
gas részét felső oldalával lefelé a jobb 
eleje szélére (színére):a felső horog 5 mm-
rel a jelölt felső széle alatt van, az utolsó 

kapocs 1 cm-rel a hajtásvonal fölött. A 
kapcsok a jelölt eleje széle mellett az ele-
jén fekszenek. A szalag alsó végét az al-
só kapocs alatt 1,5 cm-rel vágjuk le és 
hajtsuk be. Varrjuk végig az eleje széle 
mentén (cipzárbevarró talppal). A ráha-
gyást a szalaggal együtt fordítsuk ki, fent 
gombostűzzük meg.
Kapcsos szalag 7-es ábra
Számoljuk le a kapcsokat a horgoknak 
megfelelően. Az utolsó kapocs alatt  
1,5 cm-rel vágjuk le a szalagot. Hajtsuk 
be egymással szemben a szalag két vé-
gét, varrjuk le. Fektessük a kapcsos sza-
lagot felső oldalával lefelé a bal eleje szé-
lére (színére):  a felső kapocs 5 mm-rel a 
jelölt felső széle alatt van, a kapcsok a 
jelölt eleje széle mellett az elején feksze-
nek. Varrjuk végig az eleje széle mentén 
(cipzárbevarró talppal), ekkor óvatosan 
varrjunk át a kapcsokon (kézikerék). Hajt-
suk be a ráhagyást. 
Bélés varrása 8-as ábra
Az 1-es, 2-es ábra szerint varrjuk meg a 
bélést, a fűzőmerevító szalag elmarad. 
Színt színnel szemben fektessük a bé-
lést a fűzőre, gombostűzzük össze a fel-
ső széle mentén, a jobb eleje szélén (a 
horgas szalag fölött) a bélés ráhagyását 

vágjuk le, a bal eleje szélén a bélés ráha-
gyása kiáll. Varrjuk össze, a ráhagyást 
vágjuk keskenyre. Hajtsuk fel a bélést, 
vasaljuk és szorosan a felvarrás mellett 
varrjuk a ráhagyásra. 
Bélés bevarrása 9-es ábra
Hajtsuk be a bélést a bal eleje szélén, 
majd a felső széle mentén hajtsuk le. Be-
hajtva gombostűzzük és kézzel varrjuk a 
bélést a kapcsos szalagra és a seszli fel-
varrására. Hajtsuk be a horgas kapcsot 
a jobb eleje szélén és gombostűzzük le 
a bélés fölött. A fűző színe felől tűzzük le 
a jobb eleje szélét 1 cm szélesen (cipzár-
bevarró talppal), ekkor a szalag belső 
szélét is varrjuk le. 
Gumiház 10-es ábra
A seszli alsó szélét varrjuk le 1,5 cm szé-
lesen a gumiházhoz. Gumi hossza:  
34-es méret: 80 cm, 36-os méret:  
84 cm, 38-as méret: 88 cm, 40-es mé-
ret: 92 cm, 42-es méret: 96 cm, 44-es 
méret: 100 cm. Húzzuk be a gumit, két 
végét varrjuk le az eleje széle mellett  
1 cm-re. A hajtásvonalon hajtsuk be a 
seszlit, az eleje végét néhány öltéssel 
varrjuk a seszli felvarrására. Ezután varr-
juk a seszli alsó szélét az oldalvarrásra. 



BS1310_109WS_T
BS1310_109WS_T

Extra szabásminta 
rózsaszín alányomássalA szabásmintaív 
Kiszabandó részek: 1-6

Felfektetési rajzok
150 cm széles gabardin34 – 44-es méret
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140 cm széles bélés
34, 36-os méret
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38 – 44-es méret
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