
122 Póló dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól az eleje közepén: 30 cm
Ujja 10 cm-es többlethosszal

Hozzávalók: 
34, 36-os méret: 1,90 m, 38, 40-es mé-
ret: 1,95 m, 42, 44-es méret: 2,00 m  
150 cm széles csíkos dzsörzé; formára 
vasalható közbélésszalag; 0,35 m 6 mm 
széles átlátszó elasztikus szalag 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Az illesz-
tési vonalon ragasszuk össze a 2-es és 
2a, valamint a 3-as és 3a részeket. Az 
alátétpánthoz nincs szabásminta, köz-
vetlenül az anyagra rajzoljuk fel. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján és ujja alján 
3 cm felhajtás
Szabás:
1 eleje 1x
2  + 2a háta 1x
3 + 3a ujja, félbehajtott anyagból 2x
a) alátétpánt a nyakkivágáshoz 34, 36, 
38-as méret: 55 cm, 40, 42, 44-es mé-
ret: 60 cm hosszú, ráhagyással 4 cm szé-
les 
Vasa l j unk fo rmár a vasa lha tó 
közbélésszalagot az ujja felvarrási vo-
nalára.

Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Eleje és háta behúzása 1-es ábra
Nagy öltéshosszal varrjunk végig kétszer 
az eleje és háta fonákoldalán a jobb szé-
lén a csillagok között,  az eleje ujja fel-
varrási szélén a jelölések  (5-ös varrásjel) 
között a szélétől 12 mm-re és attól 5 mm-
re. Az oldalsó szélén fogjuk meg az al-
sószálat, és toljuk össze rajta az anyagot 
28 cm-esre. Csomózzuk el a szálakat. 
Egyenletesen osszuk el a bőséget. Az 
ujja felvarrási szélét még ne húzzuk be. 
Oldalvarrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a hátát 
az elejére, gombostűzzük össze az ol-
dalsó széleket. Gombostűzzük az átlát-
szó elasztikus szalagot a behúzás fölé. 
Varrjuk össze az oldalvarrást rugalmas 
öltéssel vagy sűrű cikcakköltéssel. Ösz-
szefogva tisztázzuk el és vasaljuk hátra 
a ráhagyást. 
Ujja varrása, felhajtás 3-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
az ujját. Gombostűzzük, majd varrjuk 
össze az ujja varrását.  Összefogva tisz-
tázzuk el és vasaljuk előre a ráhagyást. 
Tisztázzuk el, vasaljuk be az alja és ujja 
felhajtását, a bal oldalvarrásnál rakjunk 
be egy hajtást. Színéről, ikertűvel, 2,5 cm 
szélesen varrjuk le a felhajtást, az alján a 
jobb oldalvarrás előtt 3 cm-ig.

Ujja bevarrása 4-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
ujját a karkivágásba - a bal karkivágásnál 
először csak a behúzás jelölése fölött és 
alatt. Fogjuk meg a behúzás alsószálát, 
toljuk össze rajta az anyagot, az ujjának 
megfelelően, gombostűzzük össze, cso-
mózzuk el a szálat. Varrjuk be az ujját. A 

ráhagyást összefogva tisztázzuk el, és 
fentről a hónaljív kezdetéig vasaljuk az uj-
jába. 
Nyakkivágás 5-ös ábra
Hajtsuk félbe hosszában, és vasaljuk le 
az alátétpántot (a). Gombostűzzük a fél-
behajtott pántot a nyakkivágás színére: a 
pánt nyitott széle az anyag széle mellett 

5 mm-re, két vége behaj t va az 
ujjabevarrás egyik varrásánál van. 1 cm 
szélesen varrjuk le a nyitott szélét. A rá-
hagyást vágjuk keskenyre. Hajtsuk be, és 
férceljük le a pántot. Vasaljuk le, és 5 mm 
szélesen tűzzük le a szélét. 
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Extra szabásminta rózsaszín alányomássalA szabásmintaív Kiszabandó részek: 2, 3 és 3aB szabásmintaívKiszabandó részek: 1 és 2a

Felfektetési rajzok150 cm széles dzsörzé
34 – 44-es méret

Szabás: a felfektetési rajz szerint hajtott anyagból. Először az elejét és a há-tát, valamint az alátétpán-tot szabjuk ki egyrétegű anyagból. Az ujja kiszabá-sához hajtsuk össze a ma-radék anyagot. Az egyréte-gű anyag színe alul van, a dupla anyagé belül. Ügyel-jünk a csíkos minta illesz-tésére!




