
112 Hosszú ujjú felső ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 61 cm
Hozzávalók:
1,40 – 1,40 – 1,40 – 1,45 – 1,45 –  
1,45 m 140 cm széles lurex-jacquard; 
rávasalható szövött közbélés; 60 – 
60 – 60 – 65 – 65 – 65 cm-es bontha-
tó fémcipzár
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 4 cm felhaj-
tás és ujjafelhajtás 
Szabás:  
1 jobb eleje felsőrész  1x
2 eleje  1 x
3 bal eleje  1x
4 eleje seszli  1x
5 háta  2x
6 háta seszli  2x
7 ujja  2x
8 eleje alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
9 háta alátét  2x
10 bújtató, félbehajtott anyagból 1x
Közbéléssel erősítsük meg a 8-as és 
9-es részt, ld. szürkével a felfektetési 
rajzon. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

n Bal eleje / Hajtás 1-es ábra
Varrjuk össze, és vasaljuk felfelé a 
szűkítőt, a csúcsában csomózzuk 
el a szálakat. A hajtásvonalon hajt-
suk össze fonákoldalával befelé, és 
vasaljuk le a bal elejét. A bevasalt 
élt gombostűzzük az eleje illesztési 
vonalára. 
n Ferde varrás  2-es ábra
Hajtsuk le a bal elejét, gombostűz-
zük és varrjuk össze a széleket (1-es 
varrásjel). A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el. Hajtsuk fel a bal elejét, 
férceljük össze az oldalsó széleket a 
hajtásnál. 
n Jobb eleje felsőrész  3-as ábra
Gombostűzzük a jobb eleje felső-
részt az elejére. Férceljük és varrjuk 
össze a varrást (2-es varrásjel). A rá-
hagyást összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk felfelé.
n Eleje / pánt  4-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé az elejére szabott pántot. Fér-
celjük és varrjuk össze a hosszanti 
széleit és folytatólag az ívelt szélét az 
aljáig. A ráhagyást vágjuk keskeny-
re, az ívelt részeken az ábra szerint 
vágjuk be. A varrásvégtől az ívelésig 
vasaljuk szét a ráhagyást.  
n Pánt  5-ös ábra 
Fordítsuk ki a pántot, a varrást iga-
zítsuk középre az alul fekvő oldalra. 
A hajtásvonalon hajtsuk össze a pán-
tot, nyitott szélét a jelölt derékvona-

lon férceljük az eleje alsó szélére, a 
varrásokat illesszük egymásra. Vág-
juk le a pánt kiálló részét. 
n Bújtató  6-os ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé a bújtatót. Varrjuk össze a szé-
lét. Fordítsuk ki, a varrást igazítsuk 
középre, vasaljuk le, ekkor vasaljuk 
szét a ráhagyást. Hajtsuk fele hosz-
szúságúra a bújtatót, nyitott szélét 
gombostűzzük össze.    
n Eleje seszli  7-es ábra  
A színoldala felől a nyíl irányába rak-
juk be, férceljük le és kissé vasaljuk 
le a hajtásokat. Az illesztés jelölt vo-
nalától (eleje közepe) a hajtások fölött 
férceljük a bújtatót a seszlire (3-as 
varrásjel). 
n Eleje seszli felvarrása:  8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az eleje seszlit az elejére, illesz-
szük egymásra a 4-es és 5-ös var-
rásjeleket, valamint a pánt végeit. 
Férceljük és varrjuk össze a varrást. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el 
és vasaljuk felfelé. 
n Háta  9-es ábra
Varrjuk össze, és vasaljuk középre a 
háta és a háta seszli derékszűkítőit.  
Színt színnel szemben gombostűz-
zük és varrjuk a háta seszlit a hátára 
(6-os varrásjel). A ráhagyást össze-
fogva tisztázzuk el és vasaljuk felfelé. 
Tisztázzuk el a háta ráhagyását is. 
n Váll- és oldalvarrás 10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
hátát az elejére, gombostűzzük ösz-
sze a vállát (7-es varrásjel) és az 
oldalát (9-es varrásjel), a seszli fel-
varrásait illesszük egymásra. Varrjuk 
össze a vállát és az oldalát. Tisztáz-
zuk el, és vasaljuk szét a ráhagyást. 
Színt színnel szemben fektessük a 
háta alátétet az eleje alátétre, gom-
bostűzzük és varrjuk össze a vállát. 
A ráhagyást vasaljuk szét, az alátét 
külső szélét tisztázzuk el. 
n Cipzár bevarrása  11-es ábra
Szükség esetén rövidítsük meg a cip-
zárt, ld. külön. Bontsuk szét a cipzárt, 
gombostűzzük a felhajtás vonalától 
kezdve felső oldalával a háta szélé-
re: a pántok a ráhagyáson, a fogazat 
a hátán fekszik. Szorosan a fogazat 
mellett, cipzárbevarró talppal varrjuk 
fel. 
n Nyakkivágás / alátét  12-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az alátétet a nyakkivágásra, a 
vállvarrásokat illesszük egymásra. 
varrjuk fel az alátétet. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vagdossuk be.

n Alátét  13-as ábra
A varrás fölött áthajtva vasaljuk az 
alátétet a nyakkivágásba, szorosan a 
varrás mellett varrjuk a ráhagyásra. A 
háta szél ének ráhagyását a cipzár-
pántokkal és folytatólag a háta alátét 
ráhagyását hajtsuk be.
n Alátét / háta széle  14-es ábra
Hajtsuk be, férceljük, és vasaljuk le 
az alátétet. Az alátét hátsó szélét 
kézzel varrjuk a cipzárpántokra. Kéz-
zel varrjuk az alátétet a vállvarrásra. 
n Felhajtás  15-ös ábra
Tisztázzuk el, hajtsuk be, férceljük és 
vasaljuk le, majd laza kézi öltésekkel 
varrjuk le a felhajtásráhagyást. Kézzel 
varrjuk a háta szélét a cipzárpántok-
ra. 
n Ujja  16-os ábra
Varrjuk össze, és vasaljuk lefelé az 
ujja szűkítőt. Az ujjakör behúzásához 
nagy öltéshosszal varrjunk végig a je-
lölt varrásvonal mellett a jelölések kö-
zött. A szálat hagyjuk hosszúra. Hajt-
suk félbe hosszában színével befelé 

az ujját. Gombostűzzük és varrjuk 
össze az ujját. A ráhagyást tisztázzuk 
el, és vasaljuk szét. 
n Ujja bevarrása 17-es ábra
Húzzuk meg a behúzás alsószálát, 
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az ujját a karkivágásba, ekkor 
illesszük egymásra az ujja és az eleje 
11-es jelölését, valamint az ujja és 
az oldalvarrást, az ujjakör jelölését a 
vállvarrásra. Egyenletesen osszuk el 
a behúzott bőséget. Az ujja felől varr-
juk be az ujját. A ráhagyást összefog-
va tisztázzuk el. 
n Felsőrész összeállítása 
 18-as ábra
Próbával gombostűzzük az elejére 
szabott pántot a seszli felvarrásá-
ra, majd apró kézi öltésekkel varr-
juk rá. Ha a ferde hajtás felugrik, 
kívülről gombostűzzük le, és apró 
öltésekkel varrjuk le a belső oldalon 
a hajtásmélységet az elejére. Állít-
suk be az ujja hosszát, varrjuk le az 
ujjafelhajtást, ld. az aljánál. 

Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1-5
B szabásmintaív: 6-10
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Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: A felfektetési 
rajz szerint, egyrétegű 
anyagból. A szaggatott 
vonallal jelölt részeket 
írott felükkel felfelé, a 
többit lefelé fektessük az 
anyag fonákjára. 

WEBKANTE

WEBKANTE

Stoff 140 cm 55 “ 34 - 44
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