
118 B Póló   dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 65 cm

Hozzávalók:
1,35 – 1,35 – 1,35 – 1,35 – 1,40 –  
1,40 m 140 cm széles dzsörzé, ikertű
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 3-as 
részt kétszer másoljuk le, középen 
szimmetrikusan ragasszuk össze. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, az a) és b) 
részek ráhagyását az adatok már tar-
talmazzák
Szabás:
1 eleje  1x
2 behúzott rész  1x
3 háta, félbehajtott anyagból  1x
4 ujja  2x
a) eleje kivágáspánt 1x 54 – 55 – 56 – 
57 – 58 – 59 cm hosszú 4 cm széles
b) háta kivágáspánt 1x 45 – 46 – 47 – 
48 – 49 – 50 cm hosszú, 4 cm széles 

Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja

Tudnivalókat a rugalmas anyagok var-
rásához ld. itt: http://burda.hu/burda_
praktikus/rugalmas-anyagok-varrasa/

Háta kivágáspánt 1-es ábra 4. kép
Hajtsuk félbe hosszában színével ki-
felé a háta kivágáspántot (b). Nyitott 
széleit összefogva gombostűzzük a 
háta felső szélére. 1 cm szélesen varr-
juk fel a pántot. A ráhagyást vágjuk 
5 mm szélesre. Hajtsuk be a pántot, 
gombostűzzük le. Ikertűvel, 5 mm 
szélesen tűzzük le a kivágás szélét, 
ekkor a pántot is varrjuk le. 

Eleje kivágás fele 2-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével kife-
lé az eleje kivágáspántot (a). Gombos-
tűvel jelöljük meg a közepét. Nyitott 
széleit összefogva gombostűzzük az 
eleje kivágás szélére a feléig, a pánt 
jelölését az eleje közepére illesszük.  
1 cm szélesen varrjuk fel a pántot kö-
zépig. Visszaöltéssel rögzítsük a var-
rás végét. Az eleje ráhagyását vágjuk 
be az eleje közepén 5 mm mélyen.

Eleje kivágás második fele 3-as 
ábra
Gombostűzzük az eleje kivágásra a 
pánt másik felét, a kivágást ekkor tár-
juk egyenesre. Varrjuk fel a pántot, a 
varrás végét visszaöltéssel rögzítsük. 
(Gyakorlottak egy lépésben is felvarr-
hatják a pántot: a tűt az eleje közepén 
az anyagba szúrva hagyják, bevágják 
a ráhagyást, folytatják a varrást.) Hajt-
suk be a pántot, varrjuk le az 1-es áb-
ránál leírtak szerint.

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek: 1-4
A szabásmintaív: 1 és 2
B szabásmintaív: 3 és 4

Behúzott rész 4-es ábra
Vasaljuk be és gombostűzzük le a 
behúzott rész felső és alsó szélének 
ráhagyását. Színéről, ikertűvel, 1 cm 
szélesen tűzzük le (két felsőszál, egy 
alsószál, egyenes öltés). 

Behúzott rész oldalsó széle 5-ös 
ábra
Nagy öltéshosszal varrjunk végig a 
jobb szélén 5 mm-re a jelölt varrás-
vonal mindkét oldalán. Húzzuk össze 
az alsószálat 15 cm hosszúra, cso-
mózzuk el a szálakat, egyenletesen 
osszuk el a bőséget. Fektessük a 
behúzott részt fonákoldalával az ele-
je színére, az illesztési vonalak között 
gombostűzzük rá a behúzott szélét. 
Bal oldalon gombostűzzük rá a vállát, 
karkivágást és oldalát, a behúzott rész 
alsó szélét a jelölt illesztési vonalra il-
lesszük. Férceljük fel a behúzott rész 
két oldalsó szélét.

Válla 6-os ábra
Gombostűzzük az elejét az illesztési 
vonalon a hátára. Férceljük össze az 
oldalsó szélét = karkivágás.

Oldalvarrás /Ujja varrása 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalát. Hajtsuk fél-
be hosszában színével befelé az ujját. 
Gombostűzzük és varrjuk össze az uj-
ját. A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra. 

Ujja bevarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: ekkor illesz-
szük egymásra az ujja- és az oldalvar-
rást, az ujja és az eleje 3-as jelölését, 
az ujjakör jelölését az eleje, ill. a háta 
jelölésére. Varrjuk be az ujját. A ráha-
gyást vágjuk 7 mm szélesre, össze-
fogva tisztázzuk el.

Felhajtás 9-es ábra
Az alja és az ujja felhajtásráhagyását 
tisztázzuk el, vasaljuk be, és gombos-
tűzzük le. Színéről, ikertűvel 1,5 cm 
szélesen tűzzük le. 

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: egyrétegű anyagból, 
az anyag színe alul van. Az ujját 
kétszer, szimmetrikusan (írott 
felével fel- és lefelé is) fektessük 
fel. 
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