
119 Top  dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hozzávalók:
1,55 – 1,60 – 1,60 – 1,60 - 1,65 –  
1,65 m 140 cm széles dzsörzé; ikertű 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 3 cm fel-
hajtás, az a) rész ráhagyását az ada-
tok már tartalmazzák
Szabás:  
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 eleje ujja  2x
4 háta ujja  2x
5 ujja alátét  4x
a) nyakkivágáspánt 1x 81 – 82 – 83 
– 83,5 – 84,5 – 85,5 c, hosszú, 5 cm 
széles
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Tudnivalókat a rugalmas anyagok 
varrásáról ld.: http://burda.hu/burda_
praktikus/rugalmas-anyagok-varrasa/

n Oldalvarrás 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és varr-
juk össze az oldalvarrást. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, összefogva tisztáz-
zuk el, és vasaljuk a hátába. 

n Ujja megkötővel 2-es ábra
Tisztázzuk el az ujja alátét ferde szé-
lét. Színt színnel szemben fektessük 
az ujja alátétet az ujjára szabott meg-
kötőre. Az ábra szerint varrjuk össze 
a széleket. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, a varrásvégek felé ferdén, a 
csúcsán vágjuk le 3 mm szélesre. Az 
ujja felső varrásának és a hasíték rá-
hagyását az alátétig tisztázzuk el. 

n Ujja felső varrása 3-as ábra
Hajtsuk be az alátétet. Vasaljuk le 
a széleket. Színt színnel szemben 
fektessük eleje ujját a háta ujjára, 
gombostűzzük össze az ujja felső 
varrását (4-es varrásjel), varrjuk ösz-
sze a hasítékjelig (nyíl). Vasaljuk szét 
a ráhagyást, folytatólag vasaljuk be a 
hasítékráhagyást. 
n Ujja alsó varrása 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje ujját a háta ujjára, gombostűzzük 
és varrjuk össze az ujja alsó varrását. 
A ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra. 

n Ujja felhajtása /széle 5-ös ábra
Az ujja felhajtását tisztázzuk el, vasal-
juk be, és gombostűzzük le. Az ujja 
alsó szélét, a megkötőket és a hasíték 
szélét 1 cm szélesen tűzzük le, a hasí-
ték végén keresztben varrjunk.

n Ujja bevarrása 6-os ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásra, az ujja varrását 
és az oldalvarrást, valamint az ujja és 
az eleje 1-es jelölését illesszük egy-
másra. Varrjuk be az ujját. A ráhagyást 
vágjuk 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el, felül, a nyakkivágástól 
10 cm hosszan vasaljuk az ujjába. 

n Nyakkivágás pánt 7-es ábra
Hajtsuk félbe színével befelé a pántot, 
varrjuk össze a két végét 1,5 cm szé-
lesen. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
vasaljuk szét. Hajtsuk félbe hosszá-
ban színével kifelé a pántot, gombos-
tűzzük össze a nyitott szélét.  

n Pánt felvarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben, kissé meg-
nyújtva gombostűzzük a félbehajtott 
pántot a nyakkivágásra, a pánt nyitott 
széle a kivágás ráhagyásán fekszik, 
varrását illesszük az ujja egyik háta 
bevarrására. Varrjuk fel a pántot. A rá-
hagyást vágjuk 7 mm szélesre, össze-
fogva tisztázzuk el. A pántot hajtsuk 
a kivágásba, a ráhagyást vasaljuk az 
elejébe, hátába, ujjába. 

n Alja felhajtás 9-es ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, va-
saljuk be, és gombostűzzük le. Kívül-
ről, 2,5 cm szélesen, ikertűvel tűzzük 
le (két felsőszállal, egy alsószállal, 
hosszú, egyenes öltéssel, laza szálfe-
szességgel). 

Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1-5

Felfektetési rajzok
140 cm széles dzsörzé

Szabás: 
színével befelé 
hajtott dupla 
anyagból. 
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