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Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Ujja 3/4-es
Hozzávalók:
1,40 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,50 m 150 cm 
széles piké; 36-40-es méret: 6 db, 42, 44-es 
méret: 7 db franciakapocs; 10 db kis virág
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A seszli ré-
szeket (a és b) közvetlenül az anyagra raj-
zoljuk fel. A franciakapcsok helye az 1-es 
részben: a felső helye minden méretnél 
azonos, a többit a 36-40-es méretnél 3 cm-
es, a 42, 44-es méretnél 2,7 cm-es közön-
ként jelöljük be.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körbe, ujja alján  
3 cm felhajtás
Szabás:
Piké:
1 eleje középrész rászabott 
háta vállrésszel  4x
2 eleje oldalrész  4x
3 háta  2x
4 eleje ujja  2x
5 háta ujja  2x
a) 2 db seszli eleje 39 - 39 - 39 - 41 - 41 cm 
széles, 18 cm magas
b) háta seszli, félbehajtott anyagból 39 - 39 
- 39 - 41 - 41 cm széles, 18 cm magas

Varrás
Anyag színe
Anyag fonákja

Háta középvarrás:  1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymásra 
a háta alkatrészeket, gombostűzzük és 
varrjuk össze a középvarrást. A ráhagyást 
vasaljuk szét. 
Szűkítők:  2-es ábra
Hajtsuk össze színével befelé a szűkítők kö-
zépvonalán a hátát, ez eleje középrészt és 
az eleje ujját. Gombostűzzük össze a szűkí-
tők vonalát, varrjuk össze a szélesebb kö-
zepe felől a csúcsa felé. A csúcsában visz-
szaöltés helyett csomózzuk el a szálakat. A 
háta szűkítőt középre, a mellszűkítőt lefelé 
vasaljuk. Az ujján igazítsuk a szűkítő varrá-
sát a szűkítő középvonalára, így vasaljuk la-
posra. 
Eleje szabásvonalvarrás: 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje ol-
dalrészeket az eleje középrészre. Gombos-
tűzzük, majd varrjuk össze a varrásvonal 
mentén. 
Vállrész háta varrása: 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét a 
hátára. gombostűzzük össze a 
vállrészfelvarrási szélét (2-es varrásjel). 
Varrjuk össze, a ráhagyást vasaljuk szét. 
Oldalvarrás: 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét a 
hátára, gombostűzzük össze az oldalvar-
rást. Varrjuk össze, a ráhagyást vasaljuk 
szét. 
Seszli: 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
seszli részeket a háta seszli oldalsó szélére, 
gombostűzzük össze az oldalvarrást. Varr-
juk össze, a ráhagyást vasaljuk szét és tisz-
tázzuk el. Vasaljuk be a keskeny széle és az 

alsó széle ráhagyást 1,5 cm szélesen.  
7 mm szélesre behajtva keskenyen varrjuk 
le. 
Seszli felvarrása: 7-es ábra
Húzzuk be a seszli felső szélét: Nagy öltés-
hosszal varrjunk végig a felső széle mentén 
1 cm szélesen, majd 7 mm-rel mellette még 
egyszer. Fogjuk meg az alsószálat, toljuk 
össze rajta az anyagot a felsőrész alsó szé-
lének bőségére. Csomózzuk el a szálakat. 
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
seszlit a felsőrész alsó szélére, az oldalvar-
rásokat illesszük, a felsőrész ráhagyása a 
seszli eleje szélén kiáll. Egyenletesen osz-
szuk el a bőséget. Varrjuk fel a seszlit. A rá-
hagyást vasaljuk felfelé. 
Felsőrészek összevarrása: 8-as ábra
Vasaljuk be az egyik felsőrész (=belsőrész) 
alsó szélének ráhagyást, majd simítsuk ki. 
Színt színnel szemben fektessük egymásra 
a felsőrészeket, gombostűzzük össze az 
eleje és a nyakkivágás szélét. Varrjuk össze, 
az eleje szélén szakítsuk meg a varrást a 

franciakapcsok számára a jelölésektől lefe-
lé 5 mm hosszan. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, az ívelt részeken vágjuk be.
Franciakapcsok felvarrása 
a felsőrészre: 9-es ábra
Fordítsuk ki a felsőrészt, vasaljuk le a szélét, 
a karkivágást férceljük össze. Az eleje var-
rás nyílásain dugjuk belülről kifelé a francia-
kapcsok részeit: jobb oldalon a horgokat, 
bal oldalon a szemeket. Varrjuk fel a ráha-
gyásra. Behajtva gombostűzzük és kézzel 
varrjuk a belsőrész alsó szélét a seszli fel-
varrására. 
Ujja: 10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a háta uj-
ját az eleje ujjára, gombostűzzük össze a 
hátsó varrását ( 4-es varrásjel). Varrjuk ösz-
sze, a ráhagyást vasaljuk szét és tisztázzuk 
el. Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
az ujját. Gombostűzzük össze az alsó var-
rását ( 5-ös varrásjel). Vasaljuk szét és tisz-
tázzuk el a ráhagyást. Tisztázzuk el, vasal-
juk be és laza kézi öltésekkel varrjuk le az 

ujjafelhajtást.
Ujja behelyezése: 11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
ujját a karkivágás hónaljívére, az ujja alsó 
varrása az oldalvarrásra, valamint a 6-os je-
lölések egymásra illeszkednek. Belülről 
gombostűzzük az ujja szűkítő varrását a 
vállvarrásra, majd a maradék ujjakört. Fér-
celjük be az ujját a karkivágásba.
Ujja bevarrása: 12-es ábra
Az ujja felől varrjuk be az ujját, a varrást az 
ujja alsó varrásánál kezdjük, és a fércölté-
seken ne varrjunk át. Bontsuk ki a fércet, a 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el, és az 
ujja felől vasaljuk le, az ujjakörnél az ujjába. 
Varrjuk fel a virágokat a kivágás szélére. 
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Extra szabásminta, rózsaszín alányomássalA szabásmintaív
Kiszabandó részek: 1-5
Felfektetési rajz
150 cm széles piké36-44-es méret

Szabás: színével 
befelé hajtott 
dupla anyagból. 




