
106 C Nadrág ddf

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 104 cm
Alja szárbőség: 67 cm

Hozzávalók:
Minden mérethez 3,09 m 140 cm 
széles batiszt 103 cm-es minta-
egységgel (3 mintaegység); 1 db  
22 cm-es rejtett cipzár és hozzávaló 
varrógéptalp; 0,25 m 90 cm széles 
rávasalható szövött közbélés; formá-
ra vasalható közbélésszalag
A 106 C Nadrág és a 107 Tunika 
együttes anyagszükségletét ld. a 
107-esnél.
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férc-
cel jelöljük át az anyag színoldalára 
az eleje hajtásvonalait. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 4 cm 
felhajtás 
Szabás: 
Batiszt:  
1 eleje 2x
2 zseblap 2x
3 oldalsó csípőrész, 
rászabott zseblappal 2x
4 háta 2x
5 eleje derékpánt, 
félbehajtott anyagból  2x
6 háta derékpánt  4x
Közbéléssel erősítsük meg a külső 
(kis mintás), és a belső (nagy mintás) 
derékrészeket. Vasaljunk formára va-
salható közbélésszalagot a bal háta 
és a bal oldalsó csípőrész cipzárha-
síték szélére.

Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

n Stirceljük a zsebnyílást: 
1-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük a zseblapot az eleje zsebnyílás 
szélére (1-es varrásjel). Varrjuk rá. A 
ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre. For-
dítsuk be a zseblapot, szélét vasaljuk 
le. Keskenyen tűzzük le a zsebnyílást.

n Oldalsó csípőrész:  
2-es ábra
Az illesztési vonalon fektessük és 
gombostűzzük a zsebnyílás szélét az 
oldalsó csípőrészre, ekkor ügyeljünk 
a minta illesztésére. Gombostűzzük 
és varrjuk össze a zseblapokat. Ösz-
szefogva tisztázzuk el a ráhagyást. 
Férceljük a zseblapokat a nadrág ol-
dalsó és felső szélére. 

n Szűkítők és hajtások: 
3-as ábra
A szűkítő középvonalán hajtsuk ösz-
sze színével befelé a hátát. Gombos-

BS1604_106 NS_T  tűzzük össze a szűkítő vonalait. A 
felső szélén, visszaöltéssel kezdve 
varrjuk össze a szűkítőt, a csúcsában 
csomózzuk el a szálakat. Vasaljuk 
középre a szűkítőket. A nyíl irányába 
rakjuk be, és a felső szélén férceljük 
le az eleje hajtásait. 

n Szárak belső varrása: 
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra egy-egy eleje és háta al-
katrészt. Gombostűzzük és varrjuk 
össze a szárak belső szélét (3-as 
varrásjel), ekkor ügyeljünk, hogy az 
alján illeszkedjen a mintázat. Össze-
fogva tisztázzuk el és vasaljuk hátra 
a ráhagyást.

n Eleje és háta középvarrás:  
5-ös ábra 
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra az alkatrészeket, a szárak 
belső varrása egymásra illeszkedik. 
Gombostűzzük és varrjuk össze az 
eleje és a háta középvarrást, elöl a 
derékpánt jelölt felvarrási vonalánál 
kezdjük. A ráhagyást tisztázzuk el, 
felülről a lépésív kezdetéig vasaljuk 
szét. Színt színnel szemben gombos-
tűzzük és varrjuk össze a háta derék-
pánt középvarrását. Vasaljuk szét a 
ráhagyást. 

n Jobb oldalvarrás: 
6-os ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük és varrjuk össze a jobb oldal-
varrás jelölt vonalát (2-es varrásjel), 
ekkor ügyeljünk a felső és alsó minta 
illesztésére. Összefogva tisztázzuk el 
és vasaljuk hátra a ráhagyást. Gom-
bostűzzük és varrjuk össze a külső és 
belső derékpántok jobb oldalvarrását 
(4-es varrásjel). Vasaljuk szét a ráha-
gyást. 
n Külső derékrész felvarrása: 
7-es ábra  
Gombostűzzük és varrjuk a külső 
derékrészt az eleje felső szélére a 
bal oldalától a középvarrásig, majd 
folytatólag a középvarrástól a jobb 
oldaláig, és a háta derékpántot a 
háta felső szélére. Az oldalvarrások 
és a háta varrásai ekkor illeszkednek 
egymásra. A ráhagyást vasaljuk a de-
rékrészbe. 

n  Rejtett cipzár, bal oldalvarrás: 
8-as ábra
Varrjuk be a rejtett cipzárt, ld. külön. 
Fektessük az elejét a hátára színt 
színnel szemben, Gombostűzzük 
össze az oldalvarrás szélét alulról a 
hasítékjelig, ekkor a cipzár szabad 
alsó végét húzzuk kifelé. A varrás-
vonalak illeszkednek. Varrjuk ösz-
sze az oldalvarrást. Tisztázzuk el a 
ráhagyást a cipzárnál. A cipzár alatt 

összefogva tisztázzuk el és vasaljuk 
hátra a ráhagyást. 

n Belső derékpánt:  
9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a belső derékpántot a külső derék-
pánt felső szélére, az oldalvarrások 
és a háta középvarrások illeszkednek 
egymásra. A belső derékpánt oldalsó 
szélét 5 mm-rel a jelölt varrásvonal 
előtt hajtsuk vissza és gombostűzzük 
a felső szélére. A hasítékráhagyást a 
cipzárral hajtsuk ki és a belső derék-
pánt fölött gombostűzzük le. Varrjunk 
végig a nadrág felső szélén.

n Derékpánt befejezése: 
10-es ábra
A ráhagyást vágjuk keskenyre. A ha-
sítékráhagyást hajtsuk be. A belső 
derékpántot hajtsuk fel és szorosan a 
felvarrás mellett varrjuk a ráhagyásra. 
Hajtsuk be a derékpántot, vasaljuk le 
a nadrág felső szélét. A derékpánt 
belső szélét behajtva gombostűzzük 
a derékpánt felvarrására. A belső de-
rékpánt keskeny szélét kézzel varrjuk 
a cipzárpántokra. Keskenyen, a szí-
néről tűzzük le a derékpántot. 

n Felhajtás: 
11-es ábra
Vasaljuk be, és 2 cm-re behajtva, 
keskenyen tűzzük le a felhajtást. 

Extra szabásminta, rózsaszín alányomássalA szabásmintaív: 1-3, 5 és 6B szabásmintaív: 4

Felfektetési rajzok
140 cm széles batiszt, mintaegységgel

140 cm széles batiszt, mintaegység nélkül

Szabás: A felfektetési rajz szerint színével befelé hajtott dupla anyagból. A mintaegységeket pontosan gombostűzzük egymásra. A 3-as és 5-ös részt írott felével lefelé fektessük fel. Az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es rész szabásmintájába jelölt vonalat a mintaegység azonos részére fektessük.
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