
114 A Garbó dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 50 cm
Hozzávalók:
1,25 – 1,25 – 1,35 – 1,35 – 1,40 – 1,40 m 
145 cm széles dzsörzé; formára vasalható 
közbélésszalag, 1 db 16 cm-es fémcipzár; 
ikertű 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 4 cm felhaj-
tás
Szabás:
1 eleje középrész, 
félbehajtott anyagból 1x
2 eleje oldalrész 2x
3 háta 2x
4 ujja 2x
5 garbónyak, félbehajtott anyagból  1x
6 kézelő 2x
Vasaljunk formára vasalható 
közbélésszalagot az eleje oldalrész kar-
kivágás és válla szélére,  az eleje közép-
rész nyakkivágás és válla szélére, a háta 
nyak- és karkivágás, valamint a hasíték 
szélére.
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Háta középvarrás 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a háta részeket. Gombostűzzük, majd 
cikcakköltéssel vagy elasztikus öltéssel 
varrjuk össze a háta középvarrást a hasí-
tékjeltől az aljáig. A ráhagyást vasaljuk 
szét és tisztázzuk el overlock varrógéppel, 
ennek hiányában sűrű cikcakköltéssel 
varrjunk végig a ráhagyás széle mellett 3 
mm-rel, majd vágjuk le az öltés mentén a 
kiálló szélét.
Eleje szabásvonalvarrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
oldalrészt a középrészre, gombostűzzük, 
majd varrjuk össze a szabásvonalvarrást 
(1-es varrásjel). A ráhagyást vasaljuk szét 
és tisztázzuk el.
Vállvarrás 3-as ábra
Színt színnel szembenfektessük a hátát az 
elejére, gombostűzzük, majd varrju7k ösz-
sze a vállvarrást. A ráhagyást vasaljuk 
szét és tisztázzuk el.
Garbónyak felvarrása 4-es ábra
Fonákoldalával befelé, a hajtásvonalon 
hajtsuk fele szélességre  a garbónyakat. 
Vasaljuk le a hajtás élét. Nyissuk ismét 
szét, és színt színnel szemben gombos-
tűzzük a nyakkivágásra, a jelölések a váll-
varrásra illeszkednek. Varrjuk fel a 
garbónyakat. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, vágjuk be és vasaljuk a 
garbónyakba. A másik hosszanti szélének 
ráhagyását vasaljuk be. Hajtsuk be a nya-
kat a bevasalt hajtásél mentén, gombos-
tűzzük a a felvarrásra, kívülről a felvarrás 
hornyában tűzzük le. 
Garbónyak háta széle 5-ös ábra
A behúzáshoz nagy öltéshosszal varrjunk 
végig a nyak hátsó széle mellett 1,5 cm-
re, majd emellett 7 mm-rel jobbra és balra. 
Az alsó szálakat fogjuk meg, és toljuk ösz-
sze rajta az anyagot 7 cm szélesre, cso-
mózzuk el a szálakat. Egyenletesen osz-
szuk el a behúzást. Tisztázzuk el a nyak 
hátsó széleit.

Cipzár 6-os ábra
Férceljük le befelé hajtva a garbónyak és 
folytatólag a háta hasíték ráhagyását. Va-
saljuk le. Hajtsuk be a cipzárpánt felső 
szélét. Takart fogazattal gombostűzzük a 
hasíték szélét a cipzárpántra. A cipzárbe-
varró talppal, 7 mm szélesen varrjuk a ha-
síték szélét a cipzárpántra, a cipzár alsó 
végén keresztben varrunk.
Oldalvarrás 7-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
elejét a hátára, gombostűzzük, majd varr-
juk össze az oldalát (2-es varrásjel). A rá-
hagyást vasaljuk szét és tisztázzuk el.
Ujja 8-as ábra
A behúzáshoz nagy öltéshosszal varrjunk 
végig az ujjakör széle mellett 1 cm –re a 
csillagok között és az ujja alsó szélén az 
oldalsó szélektől 2 cm-re kezdve és befe-
jezve. A varrószálakat egyelőre hagyjuk 
elvarratlanul. Színével befelé hajtsuk ösz-
sze hosszában az ujját, gombostűzzük, 
majd varrjuk össze az ujjavarrását. Vasal-
juk szét és tisztázzuk el a ráhagyást. Az uj-
ja alsó szélét toljuk össze a behúzás alsó 
szálán 22 cm-es bőségre. 
Kézelő 9-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé a 
kézelőt. Varrjuk össze a hosszanti széle-
ket. Vasaljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk fél-
be keresztben fonákoldalával befelé a 
kézelőt, gombostűzzük össze a széleket. 
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
kézelőt az ujja alsó szélére, a varrások il-
leszkednek. Az ujja bőségére megnyújtva 
varrjuk fel a kézelőt az ujja alsó szélére. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és simítsuk felfelé. 
Ujja beillesztése 10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük be 
az ujját a karkivágás hónaljívébe: az ujja- 
és az oldalvarrás, valamint a 7-es varrás-
jelek illeszkednek. Belülről gombostűzzük  
az ujja válla jelölését a vállvarrásra. A be-
húzás alsó szálán toljuk össze az ujjakört 
a karkivágásba illően. Gombostűzzük a 
maradék ujjakört a karkivágásba. Fércel-
jük be az ujját. 
Ujja bevarrása 11-es ábra
Az ujja felől és az ujjavarrásnál kezdve, 
szorosan a fércelés mellett varrjuk be az 
ujját a karkivágásba. Húzzuk ki a fércelést. 
A ráhagyást a vállakör mentén simítsuk az 
ujjába.
Felhajtás 12-es ábra
Tisztázzuk el és férceljük be a felhajtást. 
Színéről, 3 cm szélesen ikertűvel tűzzük 
le, hogy rugalmas maradjon az öltés.
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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 50 cm
Hozzávalók:
1,25 – 1,25 – 1,35 – 1,35 – 1,40 – 1,40 m 
145 cm széles dzsörzé; formára vasalha-
tó közbélésszalag, 1 db 16 cm-es fémcip-
zár; ikertű 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 4 cm felhaj-
tás
Szabás:
1 eleje középrész, 
félbehajtott anyagból  1x
2 eleje oldalrész  2x
3 háta  2x
4 ujja  2x
5 garbónyak, félbehajtott anyagból  1x
6 kézelő  2x
Vasaljunk formára vasalható 
közbélésszalagot az eleje oldalrész kar-
kivágás és válla szélére,  az eleje közép-
rész nyakkivágás és válla szélére, a háta 
nyak- és karkivágás, valamint a hasíték 
szélére.
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Háta középvarrás 
1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a háta részeket. Gombostűzzük, majd 
cikcakköltéssel vagy elasztikus öltéssel 
varrjuk össze a háta középvarrást a hasí-
tékjeltől az aljáig. A ráhagyást vasaljuk 
szét és tisztázzuk el overlock varrógép-
pel, ennek hiányában sűrű cikcakköltés-
sel varrjunk végig a ráhagyás széle mellett 
3 mm-rel, majd vágjuk le az öltés mentén 
a kiálló szélét.
Eleje szabásvonalvarrás 
2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
oldalrészt a középrészre, gombostűzzük, 
majd varrjuk össze a szabásvonalvarrást 
(1-es varrásjel). A ráhagyást vasaljuk szét 
és tisztázzuk el.

Vállvarrás 
3-as ábra
Színt színnel szembenfektessük a hátát 
az elejére, gombostűzzük, majd varrju7k 
össze a vállvarrást. A ráhagyást vasaljuk 
szét és tisztázzuk el.
Garbónyak felvarrása 
4-es ábra
Fonákoldalával befelé, a hajtásvonalon 
hajtsuk fele szélességre  a garbónyakat. 
Vasaljuk le a hajtás élét. Nyissuk ismét 
szét, és színt színnel szemben gombos-
tűzzük a nyakkivágásra, a jelölések a váll-
varrásra illeszkednek. Varrjuk fel a 
garbónyakat. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, vágjuk be és vasaljuk a 
garbónyakba. A másik hosszanti szélének 
ráhagyását vasaljuk be. Hajtsuk be a nya-
kat a bevasalt hajtásél mentén, gombos-
tűzzük a a felvarrásra, kívülről a felvarrás 
hornyában tűzzük le. 
Garbónyak háta széle 
5-ös ábra
A behúzáshoz nagy öltéshosszal varrjunk 
végig a nyak hátsó széle mellett 1,5 cm-
re, majd emellett 7 mm-rel jobbra és bal-
ra. Az alsó szálakat fogjuk meg, és toljuk 
össze rajta az anyagot 7 cm szélesre, 
csomózzuk el a szálakat. Egyenletesen 
osszuk el a behúzást. Tisztázzuk el a nyak 
hátsó széleit.
Cipzár 
6-os ábra
Férceljük le befelé hajtva a garbónyak és 
folytatólag a háta hasíték ráhagyását. Va-
saljuk le. Hajtsuk be a cipzárpánt felső 
szélét. Takart fogazattal gombostűzzük a 
hasíték szélét a cipzárpántra. A cipzárbe-
varró talppal, 7 mm szélesen varrjuk a ha-
síték szélét a cipzárpántra, a cipzár alsó 
végén keresztben varrunk.
Oldalvarrás 
7-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
elejét a hátára, gombostűzzük, majd varr-
juk össze az oldalát (2-es varrásjel). A rá-
hagyást vasaljuk szét és tisztázzuk el.
Ujja 
8-as ábra
A behúzáshoz nagy öltéshosszal varrjunk 

végig az ujjakör széle mellett 1 cm –re a 
csillagok között és az ujja alsó szélén az 
oldalsó szélektől 2 cm-re kezdve és befe-
jezve. A varrószálakat egyelőre hagyjuk 
elvarratlanul. Színével befelé hajtsuk ösz-
sze hosszában az ujját, gombostűzzük, 
majd varrjuk össze az ujjavarrását. Vasal-
juk szét és tisztázzuk el a ráhagyást. Az 
ujja alsó szélét toljuk össze a behúzás al-
só szálán 22 cm-es bőségre. 
Kézelő 
9-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé a 
kézelőt. Varrjuk össze a hosszanti széle-
ket. Vasaljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk fél-
be keresztben fonákoldalával befelé a 
kézelőt, gombostűzzük össze a széleket. 
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
kézelőt az ujja alsó szélére, a varrások il-
leszkednek. Az ujja bőségére megnyújtva 
varrjuk fel a kézelőt az ujja alsó szélére. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és simítsuk felfe-
lé. 
Ujja beillesztése 
10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük be 
az ujját a karkivágás hónaljívébe: az ujja- 
és az oldalvarrás, valamint a 7-es varrás-
jelek illeszkednek. Belülről gombostűzzük  
az ujja válla jelölését a vállvarrásra. A be-
húzás alsó szálán toljuk össze az ujjakört 
a karkivágásba illően. Gombostűzzük a 
maradék ujjakört a karkivágásba. Fércel-
jük be az ujját. 
Ujja bevarrása 
11-es ábra
Az ujja felől és az ujjavarrásnál kezdve, 
szorosan a fércelés mellett varrjuk be az 
ujját a karkivágásba. Húzzuk ki a férce-
lést. A ráhagyást a vállakör mentén simít-
suk az ujjába.
Felhajtás 
12-es ábra
Tisztázzuk el és férceljük be a felhajtást. 
Színéről, 3 cm szélesen ikertűvel tűzzük 
le, hogy rugalmas maradjon az öltés.

LetöLthető színesben is
www.BURdA.HU


