
108 A Blúz  dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Háta hossza: 69 cm

Hozzávalók:
2,00 – 2,00 – 2,00 – 2,00 – 2,05 –  
2,05 m 140 cm széles nyomott min-
tás viszkózanyag; rávasalható szövött 
közbélés
Másoljuk le a szabásmintát. Férccel 
jelöljük át az anyag színére az eleje 
közepét. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben

Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 eleje kivágáspánt  4x
4 háta kivágáspánt középrész, félbe-
hajtott anyagból  1x
5 háta kivágáspánt oldalrész  2x
6 háta alátét, félbehajtott anyagból 2x
7 ujja  2x
Vasaljunk közbélést a 2 db eleje kivá-
gáspántra és 1 db háta alátétre. 

Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Vállvarrás  1-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és varr-
juk össze a vállvarrást. A ráhagyást 
vágjuk 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk a hátába.

Háta kivágáspánt  2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
a háta kivágáspánt oldalrésze-
ket a középrészre, varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást (2 jel).  A ráha-
gyást vágjuk 7 mm szélesre, és vasal-
juk szét. Húzzuk be a középrészt: eh-
hez nagy öltéshosszal varrjunk végig 
a felső és alsó szélén a jelölt varrás-
vonalak mindkét oldalán. Húzzuk be a 
szálakat a fonákoldalra. Az alsószálat 
húzzuk össze 10 cm-re. Csomózzuk 
el a szálakat. Egyenletesen osszuk el 
a bőséget.

Kivágáspánt, alátét, vállvarrás 
3-as ábra
Színt színnel szemben fektessünk  
2 közbélés nélküli eleje kivágáspántot 
a háta kivágáspántra, varrjuk össze a 
vállvarrást (3 jel). A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, és vasaljuk szét. A köz-
béléssel megerősített eleje kivágás-
pántokat alátétként használjuk: színt 
színnel szemben fektessük a háta 
alátétre, varrjuk össze a vállát (3 jel). 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és va-
saljuk szét.

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek: A szabásmintaív 1 - 4
B szabásmintaív: 5 - 7

Kivágáspánt varrása 4-es ábra 
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az alátétet a kivágáspántra, a 
vállvarrásokat illesszük egymásra.  
Varrjuk össze az eleje és felső széle-
ket. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
a sarkokon ferdén vágjuk le, az ívelt 
részeken vagdossuk le. Fordítsuk ki a 
kivágáspántot. Férceljük le a széleket, 
vasaljuk le kissé, hogy a behúzást ne 
nyomjuk laposra. Keskenyen tűzzük 
le a szélét. Gombostűzzük egymásra 
a pánt alsó széleit. Középvonalban 
illesztve gombostűzzük a jobb eleje 
pántot a balra. 

Háta behúzása 5-ös ábra
A csillagok közötti szakaszon nagy 
öltéshosszal varrjunk végig a jelölt 
varrásvonal mindkét oldalán. Az alsó-
szálat húzzuk össze 10 cm-re. Cso-
mózzuk el a szálakat. Egyenletesen 
osszuk el a bőséget.

Kivágáspánt felvarrása 6-os ábra
Színt színnel szemben és középvo-
nalban illesztve gombostűzzük a ki-
vágáspántot a nyakkivágás szélére, 
a vállvarrásokat illesszük egymásra, 
Varrjuk fel a kivágáspántot. A ráha-
gyást vágjuk le 7 mm szélesre, és ösz-
szefogva tisztázzuk el. Hajtsuk a pán-

tot a kivágásba, a ráhagyást vasaljuk a 
blúzba. Keskenyen tűzzük le a blúzt a 
kivágás alsó széle mentén. 

Oldal- és ujjavarrása 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, varrjuk össze az ol-
dalvarrást felülről az ívelés kezdeténél 
levő jelölésig. A varrás végét visszaöl-
téssel rögzítsük. Hajtsuk félbe hosz-
szában színével befelé az ujját. Gom-
bostűzzük és varrjuk össze az ujját. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, össze-
fogva tisztázzuk el és vasaljuk oldalra.

Felhajtás és hasíték 8-as ábra
A felhajtásráhagyást először 7 mm 
szélesen, majd a felhajtás vonaláig 
vasaljuk be, gombostűzzük le, ekkor 
az ívelés többletbőségét egyenletesen 

osszuk el és vasaljuk le. Keskenyen 
tűzzük le a felhajtást. Az oldalvarrás 
ráhagyását vágjuk le 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el és vasaljuk 
a hátába. Az ujjafelhajtást vasaljuk be, 
és felére behajtva gombostűzzük, és 
keskenyen varrjuk le.

Ujja bevarrása 9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az ujját a karkivágásba, ekkor a 
jelöléseket illesszük egymásra: az ujja 
varrását az oldalvarrásra, az ujja és 
az eleje 7-es varrásjelét egymásra, az 
ujjakör jelölését a vállvarrásra. Fércel-
jük és varrjuk be az ujját. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, összefogva tisztáz-
zuk el, és az ujjakör ívén vasaljuk az 
ujjába.

STOFFBRUCH

WEBKANTEN

Stoff A+B 140 cm 55 “ 34 - 44
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Felfektetési rajz
A, B modell
140 cm széles anyag
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