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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza övvel: 43 cm
(öv középvonala = derékvonalon)
Hozzávalók:
1,05 – 1,05 – 1,25 – 1,25 – 1,25 –  
1,25 m 145 cm széles seersucker; 
0,20 m 90 cm széles rávasalható 
szövött közbélés; 1 db 18 – 18 – 18 
– 18 – 20 – 20 cm-es cipzár; 1 db 
felvarrható nadrágkapocs; 2 db kis 
gomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 
cipzár tűzésvonala = 34-es méret. 
Többi méret: az eleje közepétől ez-
zel azonos távolságban jelöljük be. 
Ügyeljünk a hasíték hosszára!  Férc-
öltéssel jelöljük át az anyag színére 
az elején az eleje közepét, a jobb 
elején a cipzár tűzésvonalát, a zseb 
illesztési vonalát, a hajtóka hajtás- és 
illesztési vonalát.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, nincs ráha-
gyás a nadrág alsó szélén, az a) - d) 
részek ráhagyását az adatok már tar-
talmazzák    
Szabás:  
1 eleje 2x
2 háta  2x
3 zseb, rászabott övbújtatóval 4x
4 hátsó zsebfedő 2x
a) 2 db övrész 41 – 43 – 45 – 47 – 49 
– 51 cm hosszú, 11 cm széles
b) 1 db alámenet 19,5 – 19, 5 – 19, 
5 – 21,5 – 21,5 - 21,5 cm hosszú,  
9 cm széles
c) 2 db megkötőrész 70 – 70 – 70 - 76 
– 76 – 76 cm hosszú, 11 cm széles
d) 1 db övbújtató 11 cm hosszú,  
13 cm széles
Közbéléssel erősítsük meg az övré-
szeket és a jobb elejére szabott ha-
sítékalátétet (21 – 21 – 21 – 23 – 23 
– 23 cm hosszan, 4,5 cm szélesen). 

Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

n  Szűkítők: 1-es ábra
A szűkítő középvonalán színével be-
felé hajtsuk össze az elejét és a hátát. 
Gombostűzzük össze a szűkítő vo-
nalait. A felső szélétől kezdve varrjuk 
össze a szűkítőt, visszaöltéssel rög-
zítsük a varrás elejét, a szűkítő csú-
csában ehelyett csomózzuk el a szá-
lakat. Vasaljuk középre a szűkítőket. 
n  Háta zsebfedő  2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük össze a zsebfedőket, varrjuk 
össze az oldalsó és alsó széleket. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az ívelt 
részeken vágjuk be. Fordítsuk ki a 
zsebfedőt, vasaljuk és keskenyen 
tűzzük le a stircelt széleket. A felvar-
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rási vonal mentén gombostűzzük és 
varrjuk a zsebfedőt a hátára, a stircelt 
széle ekkor felfelé néz. Vasaljuk lefelé, 
és a felvarrás mellett 5 mm-rel tűzzük 
le a zsebfedőt. A jelölés szerint varr-
juk rá a gombokat, ekkor a nadrágot 
is fogjuk a varrásba. 
n Eleje középvarrás:  3-as ábra
Tisztázzuk el a jobb elején a hasíték-
alátétet és mindkét eleje részen az 
eleje középvarrás ráhagyását. Színt 
színnel szemben fektessük egymás-
ra az eleje részeket, a hasítékjeltől 8 
cm hosszan varrjuk össze a közepét. 
Vasaljuk be a hasítékalátétet: a jobb 
elején az eleje közepe mentén, a bal 

elején az eleje közepe előtt 5 mm-rel. 
A hasíték bal szélén vágjuk le az alá-
tétet 1,5 cm szélesre, és tisztázzuk 
el. Az alátét alsó végének ráhagyását 
(nyíl) vágjuk be a tűzésvonal előtt 5 
mm-ig. 
n Cipzár bevarrása: 4-es ábra
Látható fogazattal gombostűzzük a 
cipzárt a hasíték bal széle alá: a fo-
gazat az öv felvarrásának jelölt vonala 
alatt 3 mm-rel kezdődik. Cipzárbevar-
ró talppal keskenyen varrjuk fel a cip-
zárt. Középvonalban illesztve gom-
bostűzzük össze a hasítékot. A másik 
cipzárpántot belülről gombostűzzük 
és varrjuk a (jobb) alátétre, ekkor a 

nadrágot ne fogjuk bele.
n Alámenet felvarrása:  5-ös ábra 
Férceljük az alátétet a jobb elejére. 
A jelölés szerint tűzzük le a hasíték 
jobb szélét. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé az alámenetet (b), alsó 
végét varrjuk össze. Fordítsuk ki és 
vasaljuk le az alámenetet. Hosszanti 
nyitott szélét összefogva tisztázzuk 
el, és a cipzárpánt fölött gombos-
tűzzük a hasíték bal szélére. Varrjuk 
a hasíték bal szélének ráhagyását az 
alámenetre szorosan a cipzár felvar-
rása mellett. Az alámenet alsó végét 
kézzel varrjuk belül a jobb hasítékalá-
tétre. 
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Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1-4

Felfektetési rajzok
145 cm széles 
seersucker
34, 36-os méret

38-44-es méret

Szabás: A felfektetési rajz 
szerint színével befelé 
hajtott dupla anyagból. A 
szaggatott vonallal jelölt 
részeket írott oldalukkal 
lefelé fektessük az anyagra. 



n Oldalvarrás:  6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
háta részeket az elejére, gombostűz-
zük és varrjuk össze az oldalvarrást. 
Tisztázzuk el és vasaljuk szét a ráha-
gyást. 
n Zseb, rászabott bújtatóval: 
7-es ábra  
Színt színnel szemben fektessünk 
egymásra két-két zsebet, varrjuk 
össze körben a szélét a bújtató fel-
ső szélének kivételével. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le, az ívelt részeken vágjuk be. 
Fordítsuk ki a zsebet a nyitott részen 
keresztül, vasaljuk le a szélét. A bújta-
tó felső nyitott szélét férceljük össze, 
tisztázzuk el a ráhagyást. Keskenyen 
tűzzük le a zsebnyílás szélét és foly-
tatólag a rászabott bújtató szélét. A 
jelölt tűzésvonalig keskenyen tűzzük 
le a bújtató eleje szélét is. 
n  Zseb felvarrása:  8-as ábra
Az illesztési vonalon gombostűzzük a 
zsebeket az elejére, keskenyen varr-
juk fel a zseb oldalsó, alsó és eleje 
széle mentén, a varrást a zseb eleje 

szélén az öv felvarrásának vonala 
előtt 2 cm-rel fejezzük be. Hajtsuk le 
a rászabott bújtatót, gombostűzzük 
az eleje nadrágrészre.
n Szárak belső varrása:  9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a nadrágrészeket, gombostűz-
zük, és varrjuk össze a szárak belső 
varrását. A ráhagyást vasaljuk szét és 
tisztázzuk el. Színt színnel szemben 
húzzuk egymásba a nadrágrészeket, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
háta középvarrást és folytatólag az 
eleje maradék középvarrását. A ráha-
gyást tisztázzuk el, és vasaljuk szét a 
háta felső szélétől a lépésív kezdeté-
ig. 
n Öv, övbújtató:  10-es ábra
Varrjuk össze az övrészeket. vasal-
juk szét a ráhagyást. Hajtsuk félbe 
hosszában színével kifelé, vasaljuk 
le, majd ismét nyissuk szét az övet. 
Vasaljuk be a hátsó övbújtató (d) rö-
videbb szélein a ráhagyást. Színt 
színnel szemben középvonalon gom-
bostűzzük a bújtatót az öv varrására 
(=háta közepe), az öv közepén varrjuk 

le keresztben. Vasaljuk le a külső övre 
a bújtatót. Keskenyen varrjuk össze a 
bújtató oldalsó széleit, ekkor az övet 
ne fogjuk a varrásba. 
n Öv felvarrása:  11-es ábra
Férceljük a bújtató szélét az öv alsó 
szélére. Színt színnel szemben gom-
bostűzzük az övnek ezt a szélét a 
nadrág felső szélére és az alámenetre, 
bal vége 1,5 cm hosszan, jobb vége 
5 cm hosszan kiáll. Az öv jobb végét 
vágjuk le a hasíték széle előtt 1,5 cm-
rel. Az öv varrása és a háta középvar-
rás illeszkedik egymásra. Varrjuk fel 
az övet. A ráhagyást vasaljuk az övbe, 
az öv belső szélének ráhagyását tisz-
tázzuk el. 
n Öv befejezése  12-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé az övet. Végét varrjuk össze, a rá-
hagyást vágjuk le ferdén a sarkokon. 
Fordítsuk ki az övet. Gombostűzzük 
a belső övet a felvarrásra, ekkor az 
öv végénél 5 cm hosszan hajtsuk be 
a ráhagyást. Az eleje bújtatót hajtsuk 
be az öv fölé, gombostűzzük meg, 
színéről az öv felvarrásában varrjunk 

végig, ezzel az öv belső felét és a 
bújtatót is levarrjuk. Varrjuk le a zseb 
maradék eleje szélét. A bújtató bel-
ső szélét kézzel varrjuk a belső övre. 
varrjuk fel a nadrágkapcsot. 
n Felhajtás és hajtóka  13-as ábra
Tisztázzuk el a nadrág alsó szélét. 
Hajtsuk be a felhajtás vonalán a szá-
rakat, szélét vasaljuk le. Varrjuk le a 
felhajtás szélét. Hajtsuk fel a nadrág 
alsó szélét az illesztési vonalig, szélét 
vasaljuk le. Kézzel varrjuk a hajtókát 
az oldalvarrásra és a szárak belső 
varrására. 
n Megkötő   14-es ábra
Színt színnel szemben varrjuk össze 
a megkötő részeit ( c) egy hosszú 
darabbá. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé a megkötőt. Varrjuk 
össze körben a széleket, kis darabot 
hagyjunk nyitva a kifordításhoz. A rá-
hagyást vágjuk keskenyre, a sarko-
kon ferdén vágjuk le. Fordítsuk ki, va-
saljuk le a szélét, varrjuk be a nyílást. 
Fűzzük be a bújtatókba. 
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