
104 Top dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42

Hozzávalók: 
34, 36-os méret: 0,80 m, 38-as méret: 
0,85 m, 40, 42-es méret: 0,90 m 130 cm 
széles piké; 0,20 m 90 cm széles ráva-
salható szövött közbélés; 1 db 40 cm-es 
rejtett cipzár és hozzávaló varrógéptalp; 
0,50 m 4 cm széles ferdepánt 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A kön�-
n�ebb szabásért az 5-ös és 6-os része-
ket kétszer másoljuk le. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhag�ás, alján 4 cm felhajtás
Szabás:
1 eleje középrész, 
félbehajtott an�agból 1x
2 eleje oldalrész 2x
3 háta középrész  2x
4 háta oldalrész  2x
5 eleje ujja  2x
6 háta ujja 2x
7 eleje alátét, félbehajtott an�agból  1x
8 háta alátét, félbehajtott an�agból  1x

A közbélést ld. szürkével a felfektetési 
rajzon. 

Varrás:
An�ag színe
An�ag fonákja
Közbélés

Háta középvarrás 1-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük eg�-
másra a háta középrészeket. Gombos-
tűzzük össze, majd varrjuk össze a kö-
zépvarrást. Vasaljuk szét, és  tisztázzuk 
el a ráhag�ást. 
Eleje és háta szabásvonalvarrás 
 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az ele-
je oldalrészeket az eleje középrészre, 
g o m b o s t ű z z ü k  ö s s ze  a  s z a -
básvonalvarrást. Varrjuk össze. Fektes-
sük a háta oldalrészeket színt színnel 
sezmben a háta középrészekre, gom-
bostűzzük, majd varrjuk össze a háta 
szabásvonalvarrást. Vasaljuk szét, és 
tisztázzuk el a ráhag�ást. 
Jobb oldalvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára, gombostűzzük össze a jobb 
oldalsó szélét. Varrjuk össze. Vasaljuk 
szét, és tisztázzuk el a ráhag�ást. 
Varrjuk be a cipzárt a bal oldali hasíték-
ba, ld. a munkafüzet végén.
Bal oldalvarrás  4-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára. A hasítékjel fölött gombos-
tűzzük össze a bal szélét, ekkor a cipzár 
vágát húzzuk kifelé. Varrjuk össze a bal 
oldalát felülről a cipzárig. A ráhag�ást va-
saljuk szét, és tisztázzuk el a hasíték szé-
lén is.Tisztázzuk el, vasaljuk be, és laza 
kézi öltésekkel varrjuk le a felhajtásráha-
g�ást. Varrjuk rá a cipzárpántokra is. 

Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív
Kiszabandó részek: 1-8

Felfektetési rajz
130 cm széles piké
34-42-es méret
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Ujja 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
ujját a háta ujjára, gombostűzzük össze, 
majd varrjuk össze a válla szélét (6-os var-
rásjel). Két-két ujjarészt fektessünk eg�-
másra színt színnel szemben, gombos-
tűzzük össze a hosszanti széleket. Varr-
juk össze. A ráhag�ást vágjuk kesken�re. 
Fordítsuk ki és vasaljuk le az ujját. Színt 
színnel szemben fektessük és férceljük 
az ujját az elejére (4-es varrásjel) és a há-
tára (5-ös varrásjel). 
Karkivágás 6-os ábra
Hajtsuk félbe hosszában és vasaljuk le a 
ferdepántot. Gombostűzzük a félbehaj-
tott pántot a karkivágásra: a n�itott szé-
lek 5 mm-rel az an�ag széle mellett fek-
szenek, a végei 4 cm hosszan az ujján 
fekszenek. Varrjunk végig a karkivágás 

jelölt vonalán a fonákoldala felől, ekkor 
varrjuk le az ujját és a ferdepántot. A rá-
hag�ást vágjuk kesken�re. Hajtsuk be, 
majd vasaljuk le a ferdepántot és a ráha-
g�ást. 5 mm szélesen tűzzük le a karki-
vágást az ujja alatt. 
Nyakkivágás 7-es ábra 
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
eleje alátétet az eleje, a háta alátétet a há-
ta n�akkivágásra - az alátét oldalsó szé-
lének ráhag�ása az ujjafelvarrásnál kiáll. 
Varrjunk végig a kivágás széle mentén. A 
ráhag�ást vágjuk kesken�re. Hajtsuk fel 
az alátétet, vasaljuk le és szorosan a var-
rás mellett varrjuk a ráhag�ásra. Hajtsuk 
be az alátét kesken� szélét. Hajtsuk be, 
majd vasaljuk le az alátétet. Kézzel varr-
juk le az alátétet az ujjafelvarrás mentén. 

Szabás: színével 
befelé hajtott dup-
la anyagból. 




