
120 Kapucnis felső  dd

Méret: 46, 48, 50, 52, 54, 56
Hossza: 70 cm 
Hozzávalók:
2,40 – 2,40 – 2,40 – 2,50 – 2,50 - 
2,50 m 140 cm széles szabadidőanyag;  
2 db beüthető ringli; 1,60 m zsinór
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férc-
cel jelöljük át az anyag színére a zseb 
illesztési vonalát, a kapucni eleje kö-
zepét és hajtásvonalát.  
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, az a) és b) 
rész ráhagyását az adatok már tartal-
mazzák
Szabás:  
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 ujja  2x
4 kapucni  2x
5 zseb, félbehajtott anyagból  1x
a) öv 1x 93 – 97 – 101 – 105 – 109 – 
114 cm hosszú, 15 cm széles
b) ujjapánt 2x 25 – 26 – 26 – 27 – 27 – 
28 cm hosszú, 15 cm széles
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja

Tudnivalókat a rugalmas anyagok var-
rásához ld. itt: 
 http://burda.hu/burda_praktikus/
rugalmas-anyagok-varrasa/
n  Zseb 1-es ábra
Tisztázzuk el a zseb széleit az alsó 
széle kivételével. A zsebnyílás ráha-
gyását hajtsuk be, férceljük és va-
saljuk le. 1,3 cm szélesen tűzzük le. 
Vasaljuk be a felső és oldalsó szélé-
nek ráhagyását. Az illesztési vonalon 
gombostűzzük a zsebet az elejére. 
Keskenyen varrjuk fel a felső és oldal-
só szélét, alsó szélét férceljük le. 
n Oldalvarrás/ ujja varrása 2-es 
ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalvarrást. Hajtsuk 
össze az ujját, gombostűzzük és varr-
juk össze. A ráhagyást vágjuk 7 mm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk oldalra.
n Ujjapánt 3-as ábra
Hajtsuk félbe színével befelé az 
ujjapántot. Varrjuk össze a szélét, a 
ráhagyást vasaljuk szét. Hajtsuk fele 
szélességre a pántot színével kifelé, 
gombostűzzük össze a szélét. Meg-
nyújtva gombostűzzük és varrjuk a 
pántot az ujja alsó szélére, a pánt 
varrását igazítsuk az ujja varrására. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, ösz-
szefogva tisztázzuk el. Hajtsuk le az 
ujjapántot. 
n Ujja bevarrása 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
ujját a karkivágásra, gombostűzzük 

Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1 és 2
B szabásmintaív: 3 - 5

Felfektetési rajz
140 cm széles 
szabadidőanyag

Szabás: színével 
befelé hajtott 
dupla anyagból. 

össze az ujja- és oldalvarrást. Gom-
bostűzzük be a maradék ujját. Az ujja 
és eleje 4-es varrásjelét illesszük egy-
másra. Varrjuk be az ujját. A ráhagyást 
vágjuk 1 cm szélesre, összefogva tisz-
tázzuk el és vasaljuk az ujjába. 7 mm 
szélesen tűzzük le a varrást, ekkor a 
ráhagyást is fogjuk a varrásba. 
n Öv 5-ös ábra
Varrjuk össze az övet egy körré. Va-
saljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk fele 
szélességre az övet, színével kifelé. 
Jelöljük meg a varrással szemben a 
közepét. Színt színnel szemben, kissé 
megnyújtva gombostűzzük és varrjuk 
az övet az alsó szélére, a jelölés és az 
öv varrása az oldalvarrásra illeszkedik. 
A ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el. Hajtsuk le az 
övet.
n Kapucni varrása 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a kapucni részeit, gombostűz-
zük és varrjuk össze a középvarrást.  
A ráhagyást vasaljuk oldalra. Az alsó 
szélének ráhagyását vágjuk le 5 mm 
szélesre. A felső ráhagyást hajtsuk be, 
gombostűzzük és keskenyen varrjuk 
le. A jelölés szerint üssük be a ringliket 
az eleje szélébe, ekkor a belső oldalán 
fogjuk kis anyagdarabkát alá, beütés 
után vágjuk le körben a kiálló részt.

n Kapucni felvarrása 7-es ábra
Az eleje szélére szabott alátétet a 
hajtásvonalon hajtsuk be, behajtva 
férceljük le, kész szélesség 2 cm. Kes-
kenyen tűzzük le az alátétet. Közép-
vonalban illesztve gombostűzzük a 
kapucni bal szélét a jobbra, alsó szélét 
férceljük össze.
n Kapucni felvarrása 8-as ábra
Jelöljük be a nyakkivágás eleje és háta 
közepét. Színt színnel szemben és kö-
zépvonalban illesztve gombostűzzük 
a kapucnit a nyakkivágásra, a jelölé-

seket az ujja jelölésére illesszük. Varr-
juk fel a kapucnit.  A ráhagyást össze-
fogva tisztázzuk el, és vasaljuk lefelé. 
A kapucni felvarrását 7 mm szélesen 
tűzzük le, ekkor a ráhagyást is fogjuk 
a varrásba. 
n Zsinór behúzása 9-es ábra
Ragasztószalaggal tekerjük be a zsi-
nór egyik végét. Toljuk be a ringlit a 
kapucni szélébe, mások oldalon húz-
zuk ki a ringlin. Vegyük le a ragasztó-
szalagot és csomózzuk el a zsinór két 
végét. 

WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff 140 cm 55 “ 46 - 56
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