
105 B Felső ddf

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 65 cm
Hozzávalók: 1,50 – 1,50 – 1,55 – 
1,55 – 1,60 – 1,60 m 135 cm széles 
mosott selyem; 0,30 m 90 cm széles 
rávasalható szövött közbélés; 1 db 
kis gomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férc-
cel jelöljük be az anyag színén a háta 
hasítékot. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 4 cm 
felhajtás, ujja alján 10 cm felhajtás 
hajtókával
Szabás: 
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 oldalrész rászabott alsóujjával  2x
4 vállrész  2x
5 eleje alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
6 háta alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
7 ujja  2x
A közbélést ld. szürkével a felfekte-
tési rajzon. 

Varrás
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Vállrész felvarrása  1-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük és varrjuk vállrész eleje szélét az 
eleje válla szélére (1-es varrásjel). A 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el 
és vasaljuk a vállrészbe. Ugyanígy 
varrjuk a vállrész hátsó szélét a háta 
vállára (2-es varrásjel). A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el és vasaljuk 
a vállrészbe.
Alátét válla varrása  2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra az alátét részeit, gombos-
tűzzük, és varrjuk össze a vállát (3-as 
varrásjel). Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Az alátét belső szélét tisztázzuk el.
Alátét felvarrása  3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
alátétet a felsőre, a vállvarrások egy-
másra illeszkednek. Gombostűzzük 
és varrjuk egymásra a hasítékjelölést 
és a kivágás vonalát.  A hasítékjelö-
lést 3 mm szélesen varrjuk körbe. A 
hasíték alsó végén 2-3 öltést varrjunk 
keresztben.  A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, az ívelt részeken és a kivágás 
eleje sarkában vágjuk be. A hasíték 
tűzésvonalai között és a sarkokon 
vágjuk be a hátát és az alátétet. 
Háta hasíték és kivágás varrása  
4-es ábra
A kivágásalátétet hajtsuk fel, és szo-
rosan a varrás mellett varrjuk a ráha-
gyásra. Hajtsuk be az alátétet, vasal-
juk le a szélét, az alátét belső szélét 
kézzel varrjuk a vállrész varrására. 

Varrjunk cérnahurkot a bal hátára a 
kivágás széle alá a gombnak megfe-
lelő méretben. Varrjuk fel a gombot a 
hasíték jobb szélére. 
Ujja 5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az ujját az elejére és a hátára  
(5-ös varrásjel), az eleje és a válla 
4-es jelölése, valamint az ujja és a 
vállrész válla jelölése illeszkednek 
egymásra. Varrjuk össze, a varrás 
elején és végén csak a jelölt varrás-
vonalig varrjunk. Az eleje és háta rá-
hagyását a varrás végénél vágjuk be. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk az ujjába.

Eleje és háta szabásvonalvarrása 
6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az egyik oldalrész szélét az eleje 
szabásvonalvarrásra, gombostűzzük 
össze a jelölt varrásvonalon. Varrjuk 
össze a szabásvonalvarrást a felhaj-
tástól a jelölésig, a jelölésnél csak a 
jelölt varrásvonalig varrjunk. A varrás 
elejét és végét visszaöltéssel rögzít-
sük. Ugyanígy varrjuk össze a háta 
szabásvonalvarrást is. 
Ujja alsó varrása  7-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az ujja varrásszélét a jelöléstől 
az oldalrészre (6-os és 7-es varrásjel) 
a jelölt varrásvonalak illeszkednek 
egymásra. Varrjuk össze az ujja alsó 

varrását a jelöléstől, az ujjafelvarrás 
ráhagyását ekkor ne fogjuk a var-
rásba.  A varrás elejét visszaöltéssel 
rögzítjük.   Összefogva tisztázzuk el 
a szabásvonalvarrás és az ujja alsó 
varrásának ráhagyását, ekkor az 
ujjafelvarrás ráhagyását simítsuk az 
ujjába. A ráhagyást vasaljuk az oldal-
részbe. 
Ujja és alja felhajtása  8-as ábra
Tisztázzuk el és vasaljuk be az ujja és 
az alja felhajtásráhagyását. Varrjuk 
le a felhajtást: az ujján a hajtáséltől  
9,5 cm-re, az alján a hajtástól 3,5 
cm-re. Hajtsuk fel 2 x 3 cm szélesen 
kifelé az ujjafelhajtás szélét, kissé 
vasaljuk le a hajtást. Kézzel öltsük a 
hajtókát az ujja varrására. 
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Extra szabásminta, rózsaszín alányomássalA szabásmintaív: 1, 2, 4 és 6B szabásmintaív: 3, 5 és 7

Felfektetési rajzok
135 cm széles mosott selyem

Szabás: A felfektetési rajz szerint hajtott anyagból.
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