
102 A Overál d

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Nadrág hossza: 43 cm
Hozzávalók:
2,60 – 2,60 – 2,65 – 2,65 – 2,70 –  
2,70 m 135 cm széles nyomott min-
tás viszkózkrepp; 1,50 – 1,50 – 1,70 
– 1,70 – 1,90 – 1,90 m 13 mm széles 
gumi; 18 db gyöngy; maradék közbé-
lés
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 23-
as rész hasítékjelölése a derékpánt 
behúzásához = 34-es méret. Többi 
méret: a szélétől ezzel azonos távol-
ságban jelöljük be. A rászabott alátét 
hajtásvonalát férccel jelöljük át az 
anyag színoldalára.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az a) 
– f) részek ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
21 eleje  2x
22 háta  2x
23 eleje nadrágrész  2x
24 háta nadrágrész 2x
25 zseblap  4x
a) derékpánt 2x 92 – 94 – 96 – 98 – 
100 - 102 cm hosszú, 3 cm széles
c) alátétpánt az eleje kivágáshoz 2x 
21 – 21 – 22 – 22 – 23 – 23 cm hosszú, 
3 cm széles
d) alátétpánt a háta kivágáshoz 2x 27 
– 27 – 28 – 28 – 29 - 29 cm hosszú, 
3 cm széles 
e) alátétpánt a karkivágáshoz 4x 24 – 
25 – 27 – 27 – 28 – 28 cm hosszú,  
3 cm széles
f) válla behúzópánt 2x 120 cm hosszú, 
3 cm széles
b) aljafodor 2x 115 – 118 – 121 – 124 
– 127 – 130 cm hosszú, 3 cm széles
 
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja

Kivágás / alátétpánt  1-es ábra
Az eleje kivágáshoz szabott ferdepán-
tot ( c) hajtsuk félbe hosszában színé-
vel kifelé, vasaljuk le, és színt színnel 
szemben gombostűzzük az eleje 
kivágás szélére: a pánt nyitott széle  
7 mm szélesen a ráhagyáson feküd-
jön. Varrjuk fel a pántot a kivágás 
széle vonalán. A ráhagyást vágjuk le 
7 mm szélesre. Hajtsuk be, és fércel-
jük le a pántot. Vasaljuk le és 5 mm 
szélesen tűzzük le a szélét. Ugyanígy 
szegjük el a háta kivágás szélét is fer-
depánttal (d). 

Eleje és háta középvarrása  
2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra az eleje részeket. Gombostűz-
zük és varrjuk össze a középvarrást. 
A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, 

összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra. Ugyanígy varrjuk össze a háta 
középvarrását, tisztázzuk el, és vasal-
juk oldalra a ráhagyást.

Karkivágás / alátétpánt 3-as ábra
Varrjunk két ferdepántot (e) az ele-
je karkivágás szélére úgy, mint a 
nyakkivágásnál. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre. Hajtsuk be és férceljük le 
a pántot. Vasaljuk le a szélét. 5 mm 
szélesen tűzzük le a karkivágást. 
Ugyanígy varrjuk fel a másik két pán-
tot is a háta karkivágásra, hajtsuk be 
és tűzzük le. 

Oldalvarrás  4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalvarrást (1-es 
varrásjel). A ráhagyást vágjuk le 7 mm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk a hátába. 

Válla / zsinórház 5-ös ábra
Vasaljuk be a válla ráhagyását. A 
hajtásvonalon hajtsuk be a rászabott 
alátétet, gombostűzzük és keskenyen 
varrjuk le. 

Nadrág: oldalvarrás  zseb 6-os ábra 
Színt színnel szemben gombostűz-
zük a zseblapokat az eleje és háta 
nadrágrészre, a jelöléseket illesszük 
egymásra. Varrjuk rá. A felvarrás fö-
lött vasaljuk át a zseblapokat. Színt 
színnel szemben fektessük a nadrág 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
az oldalvarrást (2-es varrásjel). Varrjuk 
össze, ekkor szakítsuk meg a varrást 
a zsebnyílás jelölésénél, visszaöltés-
sel rögzítsük a varrást. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 

Zseblapok összevarrása  7-es ábra
Vasaljuk a zseblapokat a nadrág ele-
jébe, gombostűzzük és varrjuk össze 
őket. A ráhagyást összefogva tisztáz-
zuk el. A zseblapok felső szélét fércel-
jük a nadrág elejére. 

Szárak belső varrása  8-as ábra
Hajtsuk össze hosszában színével be-
felé a nadrágszárakat. Gombostűzzük 
és varrjuk össze a szárak belső varrá-
sát (3-as varrásjel). A ráhagyást vág-
juk keskenyre, összefogva tisztázzuk 
el, és vasaljuk a háta nadrágrészbe. 

Középvarrás  9-es ábra
Fordítsuk ki az egyik nadrágszárat. 
Színt színnel szemben csúsztassuk 
a másikba. Gombostűzzük össze a 
középvarrást, a szárak belső varrását 
illesszük egymásra. Varrjuk össze a 
középvarrást, s varrást hátul az alátét 
hajtásvonalánál (nyíl) fejezzük be. Ide 
húzzuk be majd a gumit. Tisztázzuk 

Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek: A sza-
básmintaív 21, 23 és 25
B szabásmintaív: 22 és 24

Felfektetési rajz
135 cm széles viszkóz-
krepp

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból, az anyag hajtásán 
átnyúló részeket (a, f) utoljára, kihajtott anyagból szabjuk.

el a ráhagyást, és felülről a lépésív 
kezdetéig vasaljuk szét, folytatólag 
vasaljuk be. 

Fodor 10-es ábra
Varrjuk össze körré a fodrot, a ráha-
gyást tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 
Alsó szélét tisztázzuk el, és 1,5 cm 
szélesen vasaljuk be. 1 cm szélesen 
tűzzük le a szélét, ekkor varrjuk le vele 
a ráhagyást. Felső szélét húzzuk be, 
ehhez a felső szélétől 12 és 17 mm-re 
nagy öltéshosszal varrjunk végig. Az 
alsó szálat húzzuk meg a nadrágszá-
rak bőségére, csomózzuk el. Egyenle-
tesen osszuk el a fodor bőségét. 

Fodor felvarrása  11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a fodrokat a szárak alsó szélére, a fo-
dor varrását illesszük a szárak belső 
varrására. A behúzás varrásai között 
varrjuk fel a fodrot. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el. 
Hajtsuk le a fodrot, a ráhagyást vasal-
juk felfelé. Keskenyen tűzzük le a nad-
rágszárat a fodor felvarrásán. Húzzuk 
ki a behúzás látható szálait.  

Felsőrész felvarrása  12-es ábra
Gomblyukvarrással készítsünk egy-
egy hasítékot az elejére a középvar-
rástól jobbra és balra a zsinór szá-
mára. Fogjunk alá a belső oldalra 
kis darab közbélést. Az ábra szerint 
húzzuk a felsőrészt a nadrágra, a 
színoldalak egymáson fekszenek, az 
oldal- és középvarrásokat illesszük 

egymásra, a felsőrész varrásvonalát 
a nadrág alátétének hajtásvonalára. 
Gombostűzzük és varrjuk össze az 
alkatrészeket. 

Gumibehúzás  13–as ábra
Hajtsuk fel a felsőrészt. A felsőrész 
ráhagyását vasaljuk felfelé, a nad-
rágra szabott alátétet lefelé a nad-
rágba, gombostűzzük le. A gumi- és 
zsinórházhoz tűzzük le háromszor a 
nadrágot 1,6 cm-es közönként, ekkor 
az alátétet is varrjuk le. Biztosítótűvel 
húzzunk be 2 db 70 – 74 – 78 – 82 – 86 
– 90 cm-es gumit a felső és alsó csa-
tornába, végét 1 cm szélesen kézzel 
varrjuk össze. 

Derékpánt  14-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé a derékpántot (a), a hajtás mellett 
7 mm-re varrjuk össze, a varrószálat 
elvágáskor hagyjuk hosszúra. Fűz-
zük stoppolótűbe, csomózzuk rá, és 
fokával előre toljuk vissza a pántba, 
így fordítsuk ki. 1 cm szélesen varrjuk 
össze a két pántot. Biztosítótűvel fűz-
zük be a középső csatornába. 

Válla behúzópánt  15 –ös ábra
Készítsük el a pántokat (f) a 14-es 
lépés szerint. Az ábra alapján fűzzük 
be a válla zsinórházba, oldalt kössük 
masnira. Fűzzünk fel 3-3 gyöngyöt a 
zsinórra, a zsinór végét csomózzuk el. 
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