
121 Blúz ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 63 cm
Hozzávalók:
1,20 – 1,20 – 1,25 – 1,25 – 1,25 – 1,30 
m 140 cm széles hímzett pamutanyag 
(I); 0,30 m 140 cm széles egyszínű 
pamutanyag (II); rávasalható szövött 
közbélés; 2,30 – 2,30 – 2,50 – 2,50 – 
2,60 - 2,60 m paszpól; 5 db gomb; 29 
szegecs 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Az 
eleje záródás gomblyukjelölése= 34-
es méret. Többi méret: a felsőt a fel-
ső szélétől ezzel azonos távolságban 
jelöljük be, az alsó helye minden mé-
retnél ugyanaz, a maradékot egyenle-
tesen osszuk el a kettő között. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben
Szabás:
Hímzett pamutanyag (I):
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 eleje vállrész  2x
4 pólózáródás  2x
5 háta, félbehajtott anyagból  1x
6 háta vállrész, 
félbehajtott anyagból  1x
8 eleje kivágáspánt  4x
9 háta kivágáspánt, 
félbehajtott anyagból  2x
10 ujja 2x
Egyszínű pamutanyag (II)
3 elejepánt  2x
7 hátapánt, félbehajtott anyagból 1x
A közbélést ld. szürkével a felfekteté-
si rajzon (3, 4, 7, 8 és 9 rész) Vasaljunk 
2,5 x 5 cm közbélést az eleje hasíték 
végébe.
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Vállrész felvarrása  1-es ábra
Vágjuk be az elejét az eleje közepén 
a felső szélétől 6 cm hosszan. Színt 
színnel szemben gombostűzzük az 
eleje vállrészt az elejére, 1-es varrás-
jel, varrjuk rá. Színt színnel szemben 
varrjuk a háta vállrészt a hátára. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, ösz-
szefogva tisztázzuk el, és vasaljuk a 
vállrészbe. 
Mellszűkítő / vállvarrás  2-es ábra
Hajtsuk össze az elejét színével be-
felé. Gombostűzzük, varrjuk össze, 
és vasaljuk lefelé a mellszűkítőt. Színt 
színnel szemben fektessük az elejét a 
hátára, gombostűzzük és varrjuk ösz-
sze a vállvarrást. A ráhagyást tisztáz-
zuk el és vasaljuk szét. 
Ujja felvarrása   
3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásra, az ujja és az 
eleje vállrész 9-es jelölését illesszük 
egymásra, az ujjakör jelölését a váll-

varrásra. Varrjuk fel az ujját. A ráha-
gyást vágjuk keskenyre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk az elejébe és 
a hátába. 
Vállvarrás / eleje- és hátapánt 
 4-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük az 
elejepántot a hátapántra (3-as és 
7-es rész), varrjuk össze a vállát, 4-es 
varrásjel. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Ugyanígy varrjuk össze a közbéléssel 
megerősített és sima kivágáspántok 
vállvarrását, 6-os varrásjel. Vasaljuk 
szét a ráhagyását.
Paszpól   5-ös ábra
Vágjuk le 7 mm szélesre az eleje- és 
hátapánt külső és belső szélének rá-
hagyását. Vasaljuk be a ráhagyást, 
ekkor a sarkokban vágjuk be a ráha-
gyást (nyíl). Gombostűzzük a pántot 
a paszpólra: a paszpól bordája kiáll, 
a sima szélét a sarkokban rakjuk kis 
hajtásba. Férceljük rá a paszpólt.    
Eleje- és hátapánt felvarrása 
 6-os ábra
Gombostűzzük a pántot fonákolda-
lával az eleje és háta vállrész színére, 
az alsó szélét a vállrész felvarrásá-
ra illesszük, az oldalsó szélét az ujja 
bevarrására. Cipzárbevarró talppal 
keskenyen tűzzük le a pánt belső és 
külső szélét. 
Pólónyak 7-es ábra
A pólónyak pántján (4-es rész) a 
hosszanti szélek ráhagyását vágjuk 
le 7 mm-re. Színt színnel szemben 
gombostűzzük és varrjuk a pántot a 
felvarrási vonalra. Vágjuk be középen 
az elejét a pántok között a varrásvég 
előtt 7 mm-ig, ott a sarkok felé ferdén 
az utolsó öltésig. A ráhagyást vasaljuk 
a pántba, a másik hosszanti szél ráha-
gyását is vasaljuk be.
Gomblyukak 8-as ábra
A hajtásvonalon hajtsuk be a póló-
nyak pántját, férceljük a felvarrásra, 
és keskenyen tűzzük le. Varrjuk be a 
gomblyukakat a jelölésektől felfelé. 
Pólónyak alsó vége  9-es ábra
Fektessük a jobb pántot a bal fölé, 
alsó végét középvonalban gombos-
tűzzük egymásra. A pánt végénél 
hajtsuk le az elejét. A pánt alsó végét 
színt színnel szemben gombostűz-
zük az elejére. Bevágástól bevágásig 
varrjuk az elejét a pántra. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el. Hajtsuk fel 
az elejét, a ráhagyást vasaljuk lefelé. 
Kivágáspánt 10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a közbéléssel megerősített kivágás-
pántot az elejére és a hátára, a váll-

varrásokat illesszük egymásra. A kivá-
gáspánt ráhagyása elöl a pólónyaknál 
kilóg. Varrjuk fel a pántot. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vágjuk be, és vasal-
juk a pántba. 
Kivágás 11-es ábra
Vágjuk le 7 mm szélesre és vasaljuk 
be a közbélés nélküli kivágáspánt kül-
ső szélének ráhagyását. Színt színnel 
szemben gombostűzzük össze a kül-
ső és belső pántot, a vállvarrásukat 
illesszük egymásra. Varrjuk össze az 
eleje és felső szélüket. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vágjuk be, a sarok-
ban ferdén vágjuk be. Fordítsuk ki és 
vasaljuk le a pántot. Belső szélét fér-
celjük a felvarrásra. A blúz színe felől 
keskenyen tűzzük le körben a pántot. 
Készítsünk vízszintes gomblyukat a 
pánt jobb végébe a jelölésnél. 
Oldal- és ujjavarrás  12-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, hajtsuk össze hosz-
szában az ujját. Gombostűzzük össze 

az oldalvarrást és az ujja varrását, az 
ujjabevarrás végeit illesszük egymás-
ra. Varrjuk össze. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk oldalra. 
Felhajtás / ujja felhajtása 
 13-as ábra
A felhajtásráhagyást vasaljuk be, fe-
lére behajtva gombostűzzük le. Kes-
kenyen tűzzük le. Ugyanígy varrjuk az 
ujja felhajtását. 
Szegecsek a pántban  14-es ábra
Jelöljük be a szegecsek helyét az ele-
je- és hátapánt középvonalán: először 
a sarkokba, aztán a pólónyak pántjá-
tól 1,5 cm-re, a kettő közé még 3-3 
egyenlő közönként,a hátapántra 9, 
az ujjabevarrásnál elöl és hátul 2-2 
egyenlő közönként. Üssük be őket, 
varrjuk fe

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással

A szabásmintaív: 
1 - 10

Felfektetési rajz
140 cm széles hímzett pamutanyag (I)

140 cm széles egyszínű 
pamutanyag (II)

Szabás: egyrétegű 
anyagból. A jobb és bal 
alkatrészeket szimmet-
rikusan szabjuk. 
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