
110 Mellény  df

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 50 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 0,80 m 110 cm széles 
hosszában csíkos pamutkarton kereszt-
ben szabva; 0,65 m 150 cm széles far-
meranyag; 10 db gomb; illanókréta
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 4-es, 
6-os és 7-es részt kétszer másoljuk le. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 3 cm felhajtás
Szabás:
Pamutkarton:
1 eleje 2x
3 alsó zseb 2x
4 alsó zsebfedő 2x
5 felső zseb 2x
6 felső zsebfedő 2x
7 derékpánt, félbehajtott anyagból 1x
Farmeranyag:
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
4 alsó zsebfedő  2x
6 felső zsebfedő  2x
7 derékpánt, félbehajtott anyagból  1x
a) hátapánt 26 cm hosszú, ráhagyással  
6,5 cm széles 
b) ferdepánt 34-38-as mérethez 125 cm 
hosszú, 40-44-es mérethez 135 cm hosz-
szú, ráhagyással 4 cm széles ferde sze-
gőpánt
c) 2 db alátétpánt a karkivágáshoz 34-
38-as mérethez 56 cm hosszú, 40-44-es 
mérethez 61 cm hosszú, ráhagyással  
4 cm széles 

Varrás
Anyag színe
Anyag fonákja

Hátapánt 1-es ábra
Tisztázzuk el körben a hátapánt (a) szé-
lét. Vasaljuk a fonákoldalára 1 cm széle-
sen, és tűzzük le 7 mm szélesen a keske-
nyebb széleit, majd a hosszabb széleit 
vasaljuk be. Az illesztési vonalon gom-
bostűzzük a pántot a hátára, varrjuk fel a 
hosszabb széleit. 
Vállvarrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára. Gombostűzzük, majd varrjuk 
össze a vállát (1-es varrásjel). A ráha-
gyást összefogva tisztázzuk el, és vasal-
juk előre. Keskenyen tűzzük le az elejét a 
vállvarrás mentén.
Karkivágás stircelése 3-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével kifelé a 
karkivágáshoz szabott alátétpántot (c). 
Gombostűzzük színt színnel szemben a 
karkivágásra: a nyitott széle 7 mm-rel a 
ráhagyás széle mellett van. Varrjuk végig 
a mellény fonákoldaláról a kivágás jelölt 
vonalán. Vágjuk keskenyre a ráhagyást. 
Hajtsuk belülre és vasaljuk le az alátét-
pántot. 1 cm szélesen tűzzük le a karki-
vágást. 
Oldalvarrás 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára. Gombostűzzük, majd varrjuk 
össze az oldalvarrást. A ráhagyást ösz-
szefogva tisztázzuk el és vasaljuk előre. 
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Keskenyen tűzzük le az elejét a varrás 
mentén.
Felhajtás 5-ös ábra
Vasaljuk a fonákoldalára, majd ismét si-
mítsuk ki a felhajtásráhagyást, a ráha-
gyás szélét 7 mm szélesen vasaljuk be. 
Hajtsuk fel és gombostűzzük meg a fel-
hajtásráhagyást. A mellény színoldaláról 
2 cm szélesen tűzzük le a felhajtást. 
Ferde szegőpántok  6-os ábra
Az ábra szerint varrjuk össze színt színnel 
szemben a ferdepántokat. A ráhagyást 
vágjuk le 5 mm szélesre, vasaljuk szét. A 
ferdepánt hosszabb széleit vasaljuk a fo-
nákoldalára 7 mm szélesen. Hajtsuk fél-
be hosszában színével kifelé, vasaljuk le, 
majd ismét nyissuk szét a pántot.
Eleje széle és kivágás szegése 
7-es ábra
Vágjuk le az eleje és a kivágás szélének 
ráhagyását. Gombostűzzük a ferdepán-
tot színével az eleje szélére (fonákoldalá-
ra), a bevasalt hajtásélben varrjuk rá. A 
pánt végét a felhajtás széle alatt 7 mm-

rel vágjuk le. Hajtsuk előre a pántot, alsó 
végét hajtsuk be. Hajtsuk ki a pántot az 
eleje szélén a mellény színoldalára, be-
hajtva gombostűzzük és keskenyen varr-
juk a felvarrásra. 
Zsebek 8-as ábra
A hajtásvonalon vasaljuk be az alátétet, 2 
cm-re behajtva varrjuk le. Tisztázzuk el, 
és vasaljuk be, majd ismét simítsuk ki a 
zseb maradék széle ráhagyását. Hajtsuk 
össze a zsebet színével befelé a szűkítők 
vonalait egymásraillesztve. A ráhagyás 
szélén kezdve varrjuk össze és simítsuk a 
zseb közepe felé a szűkítőket. Hajtsuk be 
a körben a ráhagyást. 
Zsebek felvarrása 9-es ábra
A zseb oldalsó széleit a hajtásvonalon 
hajtsuk a zseb fonákjára, a hajtás szélét 
vasaljuk le felülről 3 cm hosszan. Simít-
suk ki a zsebet. Az illesztési vonalon 
gombostűzzük és keskenyen varrjuk fel a 
zsebet az elejére. A bevasalt hajtásszéle-
ket fektessük a zseb oldalsó szélére, 
gombostűzzük le, a zseb felső sarkába 

varrjunk kis háromszöget.
Zsebfedő 10-es ábra
Színt színnel szemben varrjuk a karton 
zsebfedőt a farmer zsebfedőre, a felvar-
rási szélét hagyjuk nyitva. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre. Fordítsuk ki, vasaljuk 
le és keskenyen tűzzük le a zsebfedőt. 
Készítsünk bele gomblyukat. Gombos-
tűzzük a zsebfedőt 1 cm-rel a zseb fölé, 
7 mm szélesen varrjuk fel. Hajtsuk le a 
zsebfedőt, a felvarrás mentén 5 mm szé-
lesen tűzzük le.
Derékpánt 11-es ábra
Színt színnel szemben varrjuk össze a 
derékpánt részeit, egyik hosszanti szélén 
hagyjunk nyitva 5 cm-t a kifordításhoz. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, fordítsuk ki, 
vasaljuk le és keskenyen tűzzük le kör-
ben a pántot. Készítsünk gomblyukakat 
a két végébe. Húzzuk be a pántot a 
hátapántba, két vége egyforma hosszan 
lógjon ki. Varrjuk fel a jelölés szerint a 
gombokat a mellényre. 

Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1 és 2
B szabásmintaív: 3-7

Felfektetési rajzok
110 cm széles 
pamutkarton

150 cm széles far-
meranyag

Szabás: a felfektetési rajz szerint hajtott anyagból. A csíkokat pontosan illesztve hajt-suk össze a pamutkartont.  A zsebet és zseb-fedőt a felvarrási helyével azonos csíkra fek-tessük fel.




