
115 Nadrág dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza övvel: 101 cm
(öv felső széle hátul a derékon,  
elöl 2 cm-rel lejjebb)
Alja szárbőség: 28 cm

Hozzávalók: 
34-40-es méret: 1,40 m, 40, 42-es méret: 
1,45 m 145 cm széles keresztben elaszti-
kus köpper; 34-es méret: 0,80 m, 36-os 
méret: 0, 85 m, 38-as méret:  
0,90 m, 40, 42-es méret: 0,95 m, 44-es 
méret: 1,00 m 3 cm széles övhöz való 
közbélés; 1 db cipzár 34-40-es méret: 12 
cm, 42, 44-es méret: 14 cm-es cipzár, 1 
db gomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A zsebla-
pot az 1-es részből külön is másoljuk le. 
A 6-os részt kétszer másoljuk le. A cipzár 
tűzésvonala = 34-es méret. Többi méret: 
fektessük a 6-os részt az 1-es rész eleje  
szélére, másoljuk át az alátét belső szélét 
= cipzár tűzésvonala
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 4 cm felhaj-
tás
Szabás:
1 eleje 2 x
1 zseblap 2  x
2 eleje csípőrész rászabott zseblappal 2x
3 háta  2x
4 háta csípőrész  2x
5 hátsó zseb 2 x
6 alámenet és alátét 2x
a) öv 34-es méret: 79 cm, 36-os méret: 
83 cm, 38-as méret: 40-es méret: 91 cm, 
42-es méret: 95 cm, 44-es méret: 99 cm 
hosszú, 8 cm széles
b) kis zseb 13 cm x 12 cm
c) 5 db övbújtató összesen 40 cm hosz-
szú, 3 cm széles
A közbélést ld. szürkével a felfektetési 
rajzon. Vasaljunk övhöz való közbélést az 
öv fonákjára.  

Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Szárak nyújtása, csípőrész 1-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a háta részeket. Gőzölős vasalóval 
vagy nedves ruha alatt nyújtsuk meg a 
szárakat a térdjelölés fölött az eleje hosz-
szúságúra. Színt színnel szemben gom-
bostűzzük a háta csípőrészeket a hátára 
(1-es varrásjel). Varrjuk össze. Összefog-
va tisztázzuk el és vasaljuk a csípőrészbe 
a ráhagyást. A varrás mentén keskenyen 
és 7 mm szélesen tűzzük le a csípőrészt.

Hátsó zseb  2-es ábra
Vasaljuk be a felső széle ráhagyását,  
1 cm-re behajtva keskenyen tűzzük le. 

BS1403_115WS_T

BS1403_115WS_Z

Tisztázzuk el és vasaljuk be a zseb oldal-
só és alsó szélének ráhagyását. Az illesz-
tési vonalon fektessük a zsebet a hátára, 
gombostűzzük, keskenyen és 2 cm széle-
sen varrjuk le.

Háta középvarrás  3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a háta részeket, a varrásvonalakat 
illesztve gombostűzzük össze a háta kö-
zépvarrást. Varrjuk össze. Összefogva 
tisztázzuk el és vasaljuk a jobb hátába a 
ráhagyást. A középvarrás mentén keske-
nyen tűzzük le a jobb hátát. 

Kis zseb a jobb eleje csípőrészen 
4-as ábra
Tisztázzuk el körben a kis zsebet (b). Az 
egyik rövid szélét (= felső széle) vasaljuk 
be 1,5 cm szélesen., a ráhagyást 1 cm 
szélesen behajtva keskenyen tűzzük le. A 
maradék széle ráhagyását vasaljuk be  
1 cm szélesen. Az illesztési vonalon gom-
bostűzzük a zsebet a jobb eleje csípő-
részre, keskenyen varrjuk rá. 

Svédzseb stircelése  5-ös ábra  
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
zseblapot az eleje zsebnyílás szélére. 
Varrjuk rá. A ráhagyást vágjuk keskenyre. 

Fordítsuk be a zseblapot. A fonákoldala 
felől vasaljuk le a szélét. A színéről, kes-
kenyen és 7 mm szélesen tűzzük le a 
zsebnyílást. 

Zseblapok varrása  6-os ábra
Fektessük az elejét az eleje csípőrész szí-
nére. Az illesztési vonalon gombostűzzük 
össze a zsebnyílást. Hajtsuk fel az elejét, 
gombostűzzük a zseblapot a csípőrészre. 
Varrjuk rá. Tisztázzuk el a zseblapot. Fér-
celjük a nadrág szélét a csípőrészre. Tisz-
tázzuk el a középvarrás és a hasíték bal 
szélének ráhagyását. 

Extra szabásminta, rózsaszín alányomássalA szabásmintaívKiszabandó részek: 1, 2, 4, 5, 6B szabásmintaívKiszabandó rész: 3

Felfektetési rajz145 cm széles köpper34-44-es méret

Szabás: A felfektetési rajz szerint, színével befelé hajtott dupla anyagból. Az a), b), c) részeket utoljára, kihajtott anyagból szabjuk. Ezekhez nincs szabásminta, közvetlenül az anyagra rajzoljuk fel. 



Hasíték és eleje középvarrás   
7-es ábra
Tisztázzuk el az alátét belső szélét. Színt 
színnel szemben fektessük az alátétet a 
jobb elejére, varrjuk rá a hasítékjelig. A 
varrás mentén vágjuk keskenyre a ráha-
gyást. A varrás végén hajtsuk fel és gom-
bostűzzük le az alátétet. Színt színnel 
szemben fektessük egymásra az eleje ré-
szeket, varrjuk össze a középvarrást. Va-
saljuk be az alátéet, szélét keskenyen tűz-
zük le. A hasítékjel alatt 1 cm-rel vágjuk 
be a hasíték bal szélét 1 cm hosszan, és 
vasaljuk be 1 cm szélesen. 

Cipzár bevarrása 8-as ábra 
Látható fogazattal gombostűzzük a hasí-
ték bal szélét a cipzárpántra - a fogazat az 
öv jelölt felvarrása alatt 3 mm-rel kezdő-
dik. Cipzárbevarró talppal keskenyen tűz-
zük le a hasíték szélét. Zárjuk össze a cip-
zárt. A cipzár másik pántját belülről gom-
bostűzzük az alátétre, a nadrágot ekkor 
ne fogjuk bele. Varrjuk a pántot az alátét-
re. 

Alámenet bevarrása  9-es ábra
Férceljük az alátétet jobb elejére. Tűzzük 
le a hasíték jobb szélét a jelölés szerint fe-
lülről a hasíték vége előtt 3 cm-ig. Az 
alámenet részeit színt színnel szemben 
varrjuk össze az ívelt széle mentén. For-
dítsuk ki, vasaljuk le az alámenetet. Nyi-
tott hosszanti szélét összefogva tisztáz-
zuk el és a cipzárpánt fölött gombostűz-
zük a hasíték bal szélére. Szorosan a cip-
zárpánt felvarrása mellett varrjuk a hasí-
ték bal szélének ráhagyását az 
alámenetre.

Hasíték befejezése, bújtató  
10-es ábra
Zárjuk össze a cipzárt, tűzzük le a hasíték 
maradék szélét, ekkor az alámenetet is 
fogjuk a varrásba. Keskenyen tűzzük le a 
jobb elejét a középvarrás mentén. Tisztáz-
zuk el a bújtatóhoz szabott pánt (c) hosz-
szanti szélét, vasaljuk be 7 mm szélesen, 
keskenyen tűzzük le. Vágjuk 5 db  
8 cm-es darabra és egyelőre tegyük félre.

Oldalvarrás  11-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, gombostűzzük össze az oldalát 
- a térdjelölést és a varrásvonalakat il-
lesztve. varrjuk össze. Összefogva tisz-
tázzuk el, és vasaljuk a hátába a ráha-
gyást. 
Szárak belső varrása   12-es ábra
Színts zínnel szemben fektessük egymás-
ra a nadrág részeit, gombostűzzük össze 
a szárak belső varrását - a térdjelölést, 
középvarrást és varrásvonalakat illesztve. 
Varrjuk össze. A ráhagyást vasaljuk szét 
és tisztázzuk el. Gombostűzzük a bújtató-
kat a nadrág felső szélére: a zsebnyílások 
fölé, a háta középvarrásra és az oldalvar-
rástól 5 cm-re.

Öv felvarrása 13-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével kifelé és 
vasaljuk le, majd ismét nyissuk szét az 
övet.A nadrág felső szélén vágjuk le 1 cm 
szélesre a ráhagyást. Színt színnel szem-
ben gombostűzzük az övet a nadrág felső 
szélére és az alámenetre, az öv mindkét 

vége1 cm szélesen kiáll. 1 cm szélesen 
varrjuk fel az övet (közvetlenül a közbélés 
mentén). A ráhagyást vasaljuk az övbe.
Vasaljuk be az öv másik hosszanti szélé-
nek ráhagyását. 

Öv végének stircelése 14-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
az övet. Varrjuk össze a végét 1 cm széle-
sen. A ráhagyás sarkár ferdén vágjuk le. 
Fordítsuk ki az övet.Belső szélét gombos-
tűzzük az öv felvarrására. Keskenyen tűz-
zük le körben az övet, ekkor a belső szélét 
is varrjuk le. Az öv felvarrása alatt 1 cm-
relvarrjunk át a bújtatón. Hajtsuk fel a búj-
tatót, és behajtva gombostűzzük az öv 
felső szélére, keskenyen varrjuk rá.

Gomblyuk, felhajtás 15-ös ábra
Készítsünk gomblyukat az öv jobb végé-
be - az eleje szélétől 1,5 cm-re, hossza a 
gomb átmérőjének megfelelő. Varrjuk fel 
a gombot az öv bal végébe a megfelelő 
helyre. A felhajtásráhagyást vasaljuk be, 
és 2 cm-re behajtva keskenyen tűzzük le. 




