
108 Póló dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44, 46
Hossza: 62 cm

Hozzávalók:
2,05 – 2,05 – 2,05 – 2,10 – 2,10 – 2,10 
m 140 cm széles vastag szabadidő-
anyag
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 3 cm 
felhajtás, ujja alján 2 cm felhajtás, az 
a) rész ráhagyását az adatok már tar-
talmazzák
Szabás:
21 eleje, félbehajtott anyagból  1x
22 háta, félbehajtott anyagból  1x
23 ujja  2x
a) nyakkivágáspánt 1x 57 – 58 – 59 – 
60 – 61 – 62 cm hosszú, 7 cm széles
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja

Vállvarrás 1-es ábra  
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze a vállát, 1-es var-
rásjel. A ráhagyást cikcakk- vagy 
overlocköltéssel tisztázzuk el, és va-
saljuk szét.  

Nyakkivágáspánt 2-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével kife-
lé a pántot, vasaljuk le a hajtást, majd 
ismét nyissuk szét a pántot. Színt 
színnel szemben gombostűzzük és 
varrjuk össze a pánt keskeny széleit. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk fél-
be hosszában a pántot, gombostűz-
zük össze a nyitott széleit.

Nyakkivágáspánt felvarrása 3-as 
ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a pánt nyitott széleit a nyakkivágásra, 
a pánt varrását illesszük a vállvarrás-
ra. Varrjuk fel a pántot. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el. Hajtsuk a 
pántot a kivágásba, a ráhagyást va-
saljuk az elejébe és a hátába. A pánt 
felvarrása mentén 3 mm szélesen tűz-
zük le a kivágást, ekkor a ráhagyást is 
fogjuk a varrásba.

Ujja hajtásai 4-es ábra
Férccel jelöljük át az anyag színére a 
hajtások vonalait. A jelölés szerint a 
színén rakjuk be a hajtásokat a nyíl 
irányába, a fércvonalakat illesszük 
egymásra. Gombostűzzük és az ol-
dalsó szélén a ráhagyáson férceljük le 
a hajtásokat. 

Ujja bevarrása 5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, az ujja és ele-

Extra szabásminta, világoskék alányomással
Kiszabandó részek:
C szabásmintaív: 21 és 22
D szabásmintaív: 23

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott 
dupla anyagból.

je 2-es jelölését illesszük egymásra, 
az ujja középvonalának jelölését a 
vállvarrásra. Varrjuk be az ujját. A rá-
hagyást tisztázzuk el, és vasaljuk szét.

Ujja- és oldalvarrás 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, hajtsuk félbe hosszá-
ban az ujját. Gombostűzzük össze az 
ujjabevarrás két végét, aztán gom-
bostűzzük össze az oldalát és az ujját, 
az ujja hajtásait illesszük egymásra. 
Varrjuk össze. A ráhagyást tisztázzuk 
el, és vasaljuk szét. 

Felhajtás/ Ujja felhajtása 7-es ábra
Az alja és ujja felhajtásráhagyását tisz-
tázzuk el, hajtsuk be és gombostűz-
zük le. Vasaljuk le a szélét. Az alját 2,5 
cm szélesen az ujja alsó szélét 1,5 cm 
szélesen tűzzük le. 

WEBSHOP (SZABÁSMINTÁK)
www.burdawebshop.hu/webshop_1

tel.: +36 1 781 11 26 
e-mail: info@burda.hu

Olvassa le a kódot és legyen öné a 
divat! Burda szabásminták gyorsan és 

egyszerűen!
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