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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 69 cm 
Hozzávalók:
Minden mérethez 2,05 m 140 cm 
széles nyomott mintás szatén; ráva-
salható szövött közbélés; 2 db kis 
golyógomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A ki-
vágás hajtásának tűzésvonala az 1-es 
részben = 36-os méret. Többi méret: a 
méretvonalaknak megfelelően csúsz-
tassuk felfelé. Férccel jelöljük át az 
anyag színére az eleje, a háta és az 
ujja hajtásvonalát, valamint az ujja fel-
hajtásának hajtásvonalát. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és felhajtás, 
az a) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:  
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 háta vállrész, 
félbehajtott anyagból  2x
4 ujja  2x
5 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
a) ferdepánt a gombolóhurkokhoz  
3 cm széles 12 cm hosszú  
Közbéléssel erősítsük meg az aláté-
tet.

Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

n  Eleje hajtása 1-es ábra
Hajtsuk össze az elejét színével befelé 
a „Faltenbruch” vonalon. Varrjuk ösz-
sze a kivágás szélét az ábra szerint, 
felül a ráhagyásnál fejezzük be a var-
rást. A tűzés elején az öltésig vágjuk 
be a ráhagyást (nyíl). Fordítsuk ki az 
elejét színével kifelé. Hajtsuk össze a 
„Faltenbruch” vonalon, fektessük a 
„links Anstoß” vonalra, gombostűzzük 
le. A jelölés szerint tűzzük le a hajtást.
n Mellszűkítő/ háta vállrész felvar-
rása 2-es ábra
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
szűkítő vonalait. A szűkítőt vasaljuk 
lefelé. Színt színnel szemben gom-
bostűzzük és varrjuk a háta vállrészt 
az eleje válla szélére, 2-es varrásjel. A 
ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, va-
saljuk a vállrészbe.
n Háta vállrész 3-as ábra
A háta hajtásait a színe felől rakjuk 
be a nyíl irányába, gombostűzzük le. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a háta vállrészt a hátára, 
1-es varrásjel. A ráhagyást vágjuk  
7 mm szélesre, vasaljuk a vállrészbe.
n Eleje alátét felvarrása 4-es ábra
A második vállrész felvarrásának rá-
hagyását vasaljuk be. Színt színnel 
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szemben gombostűzzük a már fel-
varrt vállrészre. Tisztázzuk el az eleje 
alátétet, és színt színnel szemben 
gombostűzzük az eleje kivágásra, a 
válla széle a vállrészen fekszik. Varrjuk 
az alátétet és a vállrészt a kivágásra. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, az ívelt 
részeken vágjuk be, az eleje közepén 
a tűzésvonalig (nyíl). 
n Vállrész és alátét 5-ös ábra
Hajtsuk be a vállrészt és az alátétet. 
Férceljük és vasaljuk le a kivágás szé-
lét. A belső vállrészt férceljük a felvar-
rásra, és kézzel varrjuk le. Keskenyen 
tűzzük le a kivágást, ha szeretnénk. 
n Oldal- és ujja varrása 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalát. A ráhagyást 
vágjuk 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk oldalra. Hajt-
suk félbe hosszában színével befelé a 
gombolóhurokhoz szabott ferdepán-
tot, a hajtás mellett 0,5 cm-re varrjuk 
össze. A szálat hagyjuk hosszúra, 
fűzzük stoppolótűbe, és fokával előre 
dugjuk a hurkába, így fordítsuk ki.
n Ujja hajtása, felhajtása 7-es ábra
Vasaljuk be az ujja alsó szélének ráha-
gyását. hajtsuk be az ujját a felhajtás 

hajtásvonalán, férceljük és keskenyen 
tűzzük le. A gombolóhurkot vágjuk 
félbe. Hajtsuk a gomb méretének 
megfelelően hurokba. Varrjuk fel a hu-
rok két végét az eleje hajtásvonalra a 
felhajtás tűzésvonalán. 
n Ujja bevarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, az ujja és az 
eleje 5-ös varrásjelét, valamint az ujja 

és oldalvarrást illesszük egymásra, az 
ujjakör jelölését a vállrész válla jelölés-
re. Az ujjakört kissé betartva férceljük 
és varrjuk be az ujját. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, összefogva tisztáz-
zuk el, és az ujjakör vonalán vasaljuk 
az ujjába. A felhajtásráhagyást vasal-
juk be, behajtva keskenyen tűzzük le. 

Extra szabásminta, 
világoskék alányomással
D szabásmintaív: 1-3
C szabásmintaív: 4 és 5 Felfektetési rajz

140 cm széles szatén

Szabás: színével 
befelé hajtott 
dupla anyagból. 



1

4

7

2

5

8

3

6


