
115 Póló dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 45 cm

Hozzávalók:
1,90 – 1,90 – 1,90 – 1,90 – 1,95 –  
1,95 m 140 cm széles viszkózdzsörzé
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján és ujja 
alján 3 cm felhajtás
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 ujja 2x
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja

Tudnivalókat a rugalmas anyagok 
varrásához ld. itt: http://burda.hu/
burda_praktikus/rugalmas-anyagok-
varrasa/

Kivágás széle 1-es ábra 
Hajtsuk be, és gombostűzzük le az 
eleje és háta kivágás szélét. Ikertűvel, 
egyenes öltéssel, kívülről tűzzük le 1 
cm szélesen.  

Válla széle behúzás 2-es ábra
A jelölt varrásvonal mindkét oldalán 
varrjunk végig nagy öltéshosszal a 
csillagok között. Az alsó szálat fogjuk 
meg, toljuk össze rajta az anyagot 7 
cm-re. csomózzuk el a szálat, egyen-
letesen osszuk el a bőséget.

Vállvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és varr-
juk össze a vállát, 1-es varrásjel. A rá-
hagyást tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 

Ujja bevarrása 4-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a jelölések között a karkivá-
gásba, ekkor a 4-es varrásjeleket il-
lesszük egymásra, az ujjakör jelölését 
a vállvarrásra. Varrjuk be az ujját, a rá-
hagyást hagyjuk szabadon (nyíl). 

Ujja alsó varrása 5-ös ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé az ujját. Gombostűzzük és varr-
juk össze az ujját, 3-as varrásjel. Az 
ujjabevarrás ráhagyását hajtsuk félre, 
ne fogjuk a varrásba. A ráhagyást tisz-
tázzuk el, és vasaljuk szét.
 
Oldalvarrás 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és a 
jelöléstől az aljáig varrjuk össze az 
oldalát, 2-es varrásjel, alul, a felhajtás 
vonalától kissé ferdén, kifelé varrjunk 
(nyíl). A ráhagyást tisztázzuk el, és 
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vasaljuk szét. Folytatólag tisztázzuk 
el és vasaljuk szét az ujjabevarrás rá-
hagyását.

Felhajtás 7-es ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, va-
saljuk be, és gombostűzzük le. Kívül-
ről, ikertűvel 2,5 cm szélesen tűzzük 
le. 

Ujja felhajtása 8-as ábra
Az ujja felhajtásráhagyást tisztázzuk 
el, vasaljuk be, és gombostűzzük le. 
Kívülről, ikertűvel 2,5 cm szélesen 
tűzzük le. 

WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff 140 cm 55 “ 34 - 44

232221

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek:
A szabásmintaív: 21 - 23 

Felfektetési rajzok 
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.


