
121 A Óriáspulcsi d

Méret: 34/36, 38/40, 42/44
Hozzávalók:
2,70 - 2,90 – 3,10 m 145 cm széles 
nyomott mintás vastag pólóanyag
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ügyeljünk az A modell eltérő adataira 
és vonalaira. Az illesztési vonalon ra-
gasszuk össze az 1-es és 1a, valamint 
a 2-es és 2a részeket.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, nincs ráha-
gyás a gallér felső szélén, a pulcsi és 
az ujjapánt alsó szélén
Szabás:  
Pólóanyag:
1 eleje 2x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 ujjapánt 2x

Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja

n Eleje középvarrás 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra az eleje részeket, gombostűz-
zük és varrjuk össze a középvarrást, a 
varrás elején és végén visszaöltéssel 
rögzítsük a szálat. A ráhagyást tisztáz-
zuk el, és vasaljuk szét. 
n Vállvarrás  2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
hátát az elejére, Gombostűzzük ösz-
sze a válla szélét és folytatólag a rá-
szabott gallér oldalsó széleit, a jelölt 
hajtásvonalakat illesszük egymásra. 
A háta ráhagyását a hajtásnál vágjuk 
be 1 cm hosszan (nyíl). Varrjuk össze 
a széleket.  A ráhagyást az ívelt része-
ken vagdossuk be, tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét. 
n Rászabott gallér: 3-as ábra
Tisztázzuk el a gallér felső szélét. A 
jelölt hajtásvonalon hajtsuk befelé a 
gallért. Gombostűzzük a belső szélét 
a vállvarrásokra és az eleje középvar-
rásra, és laza kézi öltésekkel varrjuk 
oda. 
n Oldalvarrás: 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára. Gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalvarrást a jelölés-
től (3) az alsó széléig.   
n Ujjapánt 5-ös ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé az ujjapántot. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a széleket (4-es varrás-
jel). A ráhagyást tisztázzuk el és vasal-
juk szét. 
n Ujjapánt felvarrása 6-os ábra
Színt színnel szemben csúsztassuk 
az ujjapántot a nyílásba, az ujjapánt 
varrása az oldalvarrásra illeszkedik. 
Megnyújtva gombostűzzük be az 
ujjapántot (5-ös varrásjel). Az oldalvar-
rásnál kezdve varrjuk fel az ujjapántot. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el. 

Húzzuk ki az ujjapántot. Az oldalvar-
rás ráhagyását tisztázzuk el, és vasal-
juk szét. 
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Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
A szabásmintaív, 1
B szabásmintaív, 2 és 3

Felfektetési rajzok
145 cm széles 
pólóanyag

Szabás: A felfektetési rajz szerint hajtott anyagból. A dupla anyag színe belül van, az egyrétegűé alul. Az eleje részeket szim-metrikusan szabjuk.
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