
105 A Pólóblúz dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 55 cm
Ujja ¾-es

Hozzávalók:
Minden mérethez 1,40 m 135 cm széles 
krepp; 0,20 m 90 cm széles rávasalható 
szövött közbélés; 1 db kis gomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján és ujja alján 
4 cm felhajtás
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 ujja 2x
4 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
5 háta alátét, félbehajtott anyagból  1x
a) ferde szálirányú gombolóhurok 6 cm 
hosszú, 2 cm széles
A közbélést ld. szürkével e felfektetési raj-
zon.

Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Hajtások 1-es ábra
Férccel jelöljük át az anyag színére az ele-
je hajtását, a 2-es és 5-ös részbe a háta 
hasítékát. Az eleje hajtását az anyag szí-
nén rakjuk be a nyíl irányába, a kivágás 
szélén férceljük le.
Oldalvarrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, gombostűzzük, majd varrjuk 
össze az oldalvarrást. Vasaljuk szét és 
tisztázzuk el a ráhagyást.
Ujja 3-as ábra
Hajtsuk össze hosszában színével befelé 
az ujját, gombostűzzük össze az ujja szű-
kítőt (2-es varrásjel).Varrjuk össze az ujja 
szűkítőt a kivágásnál kezdve, a szűkítő 
csúcsában visszaöltés helyett csomózzuk 
el a szálakat. Vasaljuk szét a ráhagyást. Is-
mét hajtsuk össze az ujját, gombostűz-
zük, majd varrjuk össze az ujja varrását, a 
felhajtás jelölt vonalátólferdén kifelé, a rá-
hagyás széle felé varrjunk.Vasaljuk szét és 
tisztázzuk el a ráhagyást. 
Ujja bevarrása 4-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
ujját az eleje és háta karkivágás szélére, az 
ujja varrása és az oldalvarrás, az ujja és az 
eleje 5-ös jele, valamint a 4-es varrásjel és 
varrásvonalak illeszkednek. Varrjuk be az 
ujját. A ráhagyást vágjuk 1 cm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és felülről a hón-
aljív kezdetéig vasaljuk az elejébe és a há-
tába. 
Alátét és gombolóhurok 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra az eleje és háta alátétet. Gombostűz-
zük, majd varrjuk össze a vállát. vasaljuk 
szét a ráhagyást. Tisztázzuk el az alátét 
belső szélét.Hajtsuk félbe hosszában szí-
nével befelé a gombolóhurokhoz szabott 
pántot. Varrjuk össze a hajtás mellett 5 
mm-re, a varrószálat hagyjuk hosszabbra, 
fűzzük stoppolótűbe, és a kifordításhoz 
fokával előre toljuk be a hurokba.
Alátét felvarrása 6-os ábra

Színt színnel szemben fektessük az aláté-
tet a pólóra, a vállvarrása illeszkedik az uj-
ja szűkítőre. Gombostűzzük össze a kivá-
gás vonalát és a hasítékjelölést. Az egyik 
vállvarrásnál kezdve varrjuk fel az alátétet, 
a hasítékjelölést 3 mm szélesen varrjuk 
körbe, a jobb hátán a kivágás széle alatt 5 
mm-rel 1 cm hosszan szakítsuk meg a 
varrást a gombolóhuroknak. A hasíték al-
ján varrjunk 2-3 öltést keresztben.
Kivágás és háta hasíték 7-es ábra
A nyakkivágás ráhagyását vágjuk kes-
kenyre. A hasítékjelen a varrások között 
vágjuk be a hátát és az alátétet. A 
gombolóhurkot toljuk be az alátét és a há-
ta közé, varrjuk össze a nyílást. Hajtsuk be 
az alátétet, vasaljuk le a kivágás szélét, az 
alátét belső szélét kézzel öltsük a varrás-
ráhagyásokra.
Alja és ujja felhajtása 8-as ábra
Tisztázzuk el, vasaljuk be és laza kézi öl-
tésekkel varrjuk le az alja és ujja felhajtá-
sát. Varrjuk fel a gombot a háta hasíték bal 
oldalára, a huroknak megfelelően.
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Extra szabásminta, rózsaszín alányomássalA szabásmintaív: 1, 2, 4 és 5,B szabásmintaív: 3

Felfektetési rajz135 cm széles anyag

Szabás: a 
felfektetési rajz szerint hajtott dupla anyagból. Az anyag színe belül van.
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