
122 Bőrdzseki ddf

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 53 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,85 m 145 cm 
széles művelúr; 0,40 m 90 cm széles 
rávasalható szövött közbélés; formá-
ra vasalható közbélésszalag
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Az 
1-es részbe jelölt rojtospánt illesztési 
vonala = 34-es méret. Többi méret: 
a méretvonalaknak megfelelően jelöl-
jük be. nagy fércöltésekkel jelöljük át 
az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös rész 
színoldalára a rojtospántok illesztési 
vonalát. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, nincs ráha-
gyás az ujjapánt (6-os rész) alsó és 
felső szélén, az a-g részek ráhagyá-
sát az adatok már tartalmazzák
Szabás:  
1 eleje 2x
2 háta középrész, 
félbehajtott anyagból 1x
3 háta oldalrész 2x
4 felsőujja 2x
5 alsóujja  2x
7 kivágáspánt  4x
8 ujjapánt  2x
a) 1 db rojtospánt 80 – 84 – 88 – 92 
– 96 – 100 cm hosszú, 13 cm széles
b) 1 db rojtospánt 80 – 84 – 89 – 93 
– 98 – 102 cm hosszú, 13 cm széles
c) 2 db rojtospánt 14 – 15 – 16 – 17 
– 18 – 19 cm hosszú, 13 cm széles
d) 2 db rojtospánt 11 – 12 – 12 – 13 
– 14 – 15 cm hosszú, 13 cm széles
e) 1 db rojtospánt 39 – 40 – 42 – 43 – 
44 – 46 cm hosszú 13 cm széles
f) 1 db rojtospánt 37 – 38 – 39 – 39 
– 40 – 42 cm hosszú, 13 cm széles
g) 2 db rojtospánt az ujjára 26 – 
27 – 28 – 29 – 30 – 31 cm hosszú,  
11,5 cm széles
Közbéléssel erősítsük meg a külső 
kivágáspántot (előtte végezzünk ma-
radék anyagon vasaláspróbát).

Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

n Háta szabásvonalvarrás: 1 - e s 
ábra
Színt színnel szemben fektessük 
a háta oldalrészeket a háta kö-
zéprészre, gombostűzzük össze a 
szabásvonalvarrásokat, 1-es var-
rásjel. Varrjuk össze. Vasaljuk szét a 
ráhagyást.
n Oldalvarrás, felhajtás  2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
az oldalvarrást, 3-as varrásjel. Varrjuk 
össze. Vasaljuk szét a ráhagyást. Va-
saljuk be, és 1 cm-re behajtva varrjuk 
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le a felhajtásráhagyást.
n Rojtospántok készítése: 
3-as ábra
A pántok hosszanti felső szélétől 
1,5 cm távolságban szabókrétá-
val húzzunk vonalat a fonákoldalán 
= bevágás felső vége. Ügyeljünk, 
hogy a pántoknál a bolyhozás iránya 
egyezzen a kabátéval = felülről lefe-
lé! Vágjunk be szabókés és vonalzó 
segítségével vagy ollóval 1 cm széles 
rojtokat alulról felfelé. 
n Rojtospántok felvarrása: 
4-es ábra
Színoldalával felfelé fektessük ki az 
elejét és a hátát. Gombostűzzük az a) 
rojtospántot az alsó illesztési vonalon 
az elejére és a hátára, az oldalvarrás 
fölött is, az eleje szélétől 1,5 cm-re 
kezdjük és fejezzük be. Keskenyen 
varrjuk fel a pánt felső szélét. Ugyan-
így varrjuk fel a b) pántot alulról a  
2. illesztési vonal mentén. Varrjuk fel 
a c) és d) rojtospántot az elejére, az 
e) és f) pántot a hátára, a ráhagyás 
mindig kiáll, a fércjelölést bontsuk ki. 
n Vállvarrás:  5-ös ábra 
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
a vállvarrást, 2-es varrásjel. Varrjuk 
össze. Vasaljuk szét a ráhagyást.
n Kivágáspánt I: 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a közbéléssel megerősített 
és a sima kivágáspántot, gombos-
tűzzük össze a háta középvarrását. 
Varrjuk össze. Vasaljuk szét a ráha-
gyást. A közbéléssel megerősített 
pántot gombostűzzük színt színnel 
szemben az eleje szélére, a kivágás 

és folytatólag a háta kivágás szélére, 
a felhajtásnál a pánt 1,5 cm-re kiáll. 
Varrjuk fel a pántot. A ráhagyást va-
saljuk a pántba. 
n Kivágáspánt II: 7-es ábra  
Színt színnel szemben fektessük a 
sima pántot (közbélés nélküli) a már 
felvarrtra, gombostűzzük és varrjuk 
össze az eleje széle mentén. Varrjuk 
össze vízszintesen a pánt alsó vé-
gét. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
a sarkokon ferdén vágjuk le. Hajt-
suk be a pántot, vasaljuk le az eleje 
szélét. Gombostűzzük a pánt belső 
nyitott szélét a külső pánt felvarrás-
ra, a színoldala felől, a felvarrás hor-
nyában varrjuk le. A kiálló ráhagyást 
vágjuk le.    
n  Ujja hátsó varrása: 8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
alsóujját a felsőre, gombostűzzük 
össze az ujja hátsó varrását. Varrjuk 
össze, a ráhagyást vasaljuk szét. 
n Rojtospánt és 
ujjapánt felvarrása:  9-es ábra

Színoldalával felfelé fektessük ki az 
ujját. A jelölt illesztési vonal alatt 2 
mm-rel gombostűzzük az ujjára a 
rojtospántot (g), két oldalt az ujja var-
rásráhagyása kiáll. Gombostűzzük 
az ujjapántot az illesztési vonalon a 
rojtospánt fölött az ujjára, keskenyen 
varrjuk rá a két hosszanti szélét. Ve-
gyük ki a fércjelölést.   
n Ujja eleje varrása, 
ujjafelhajtás: 10-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé az ujját. Gombostűzzük, majd 
varrjuk össze az ujja eleje varrását, 
ekkor ügyeljünk, hogy a rojtokat ne 
fogjuk a varrásba. A ráhagyást va-
saljuk szét. Vasaljuk be, és 1 cm-re 
behajtva varrjuk le az ujjafelhajtást. 
n Ujja bevarrása: 11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az ujját a karkivágásba. , az ujja 
és a karkivágás 6-os varrásjele illesz-
kedik. Az ujjakör jelölése a vállvarrás-
ra illeszkedik. Az ujja felől férceljük be 
és varrjuk be az ujját. 

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1-4
B szabásmintaív: 5, 7 és 8
Felfektetési rajzok

145 cm széles művelúr

Szabás: A felfektetési rajz szerint színével befelé 
hajtott dupla anyagból. A 
rojtospántokra jelöljük be a bőr bolyhozásának irányát. 
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