
109 B Nadrág   dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 100 cm
Alja szárbőség: 37 cm

Hozzávalók:
1,85 m 140 cm széles pamutsztreccs; 
rávasalható szövött közbélés; 1 db  
22 cm-es rejtett cipzár és hozzávaló 
varrógéptalp; 1,70 – 1,75 – 1,81 – 1,85 
– 1,90 m hosszú 1,3 cm széles bortni
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az a) 
– c) részek ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
1 eleje nadrágrész  2x
2 háta nadrágrész  2x
3 zsebpánt  2x
4 oldalsó csípőrész  2x
5 zseblap  2x
6 felhajtásalátét  2x
a) eleje övrész, félbehajtott anyagból 
19,5 – 20,5 – 21,5 – 22,5 – 23,5 cm 
hosszú, 8 cm széles
b) háta övrész, félbehajtott anyagból 
20 – 21 – 22 – 23 – 24 cm hosszú,  
8 cm széles
c) pánt az övbújtatóhoz, félbehajtott 
anyagból 16 cm hosszú, 3 cm széles

Vasaljunk közbélést a 3-as és 6-os 
rész, valamint az a) és b) rész fonákol-
dalára. 
Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Szűkítő/ zsebpánt  1-es ábra 
Gombostűzzük és a felső szélétől 
kezdve varrjuk össze, majd vasaljuk 
a háta közepe felé a háta nadrágrész 
szűkítőit. A szűkítő csúcsában cso-
mózzuk el a szálakat. Színt színnel 
szemben gombostűzzük és varrjuk a 
zsebpántot az eleje nadrágrészre, 1-es 
varrásjel. A ráhagyást vágjuk keskeny-
re, és vasaljuk a pántba.

Svédzseb  2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a zseblapokat az eleje nad-
rágrész zsebnyílásának szélére, 2-es 
varrásjel. A ráhagyást vágjuk keskeny-
re, és vasaljuk a zseblapokba. Tűzzük 
le a ráhagyást szorosan a felvarrás 
mellett. Hajtsuk be a zseblapokat. Fér-
celjük és vasaljuk le a széleket. Fércel-
jünk, és kézzel varrjunk két sor bortnit 
a zsebpántra.

Zseblapok összevarrása 
3-as ábra
Gombostűzzük az eleje nadrágrészt az 
oldalsó csípőrészre:a zsebnyílás szélét 
ekkor a jelölt illesztési vonalra illesszük. 
Férceljük rá a zsebnyílást, a zseblapo-
kat az oldalsó csípőrészre férceljük. 

C szabásmintaív, piros kontúr
Kiszabandó részek: 1-6

Varrjuk rá, a ráhagyást összefogva tisz-
tázzuk el. Férceljük a zseblapot a nad-
rág oldalsó szélére. 
  
Oldalvarrás/ bal oldalhasíték 
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje nadrágrészt a hátára, gombos-
tűzzük és varrjuk össze az oldalvarrást, 
3-as varrásjel. A bal oldalvarrást a hasí-
tékjel alatt 5 cm-rel kezdjük (nyíl). Visz-
szaöltéssel rögzítsük a varrásvégeket. 
A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. 

Szárak belső varrása   5-ös ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé a nadrágszárakat. A jelöléseket 
egymásra illesztve gombostűzzük és 
varrjuk össze a szárak belső varrását, 
4-es varrásjel. Varráskor a háta nad-
rágrészt nyújtsuk meg kissé felülről a 
jelölésig.  A ráhagyást tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét. 

Középvarrás  6-os ábra 
Fordítsuk ki az egyik nadrágszárat. 
Színt színnel szemben húzzuk egymás-
ba a nadrágszárakat. A szárak belső 
varrását illesszük egymásra, gombos-
tűzzük és varrjuk össze a középvarrást, 
ekkor az oldalsó csípőrészt ne fogjuk a 
varrásba. A ráhagyást tisztázzuk el, és 
a felső szélétől a lépésív elejéig vasaljuk 
szét. 

Középvarrás 7-es ábra
Varrjuk össze az eleje csípőrész közép-
varrását úgy, hogy a ráhagyás majd be-
lül a középvarrás ráhagyásán feküdjön. 
Tisztázzuk el, és vasaljuk szét a ráha-
gyást. Férceljük az oldalsó csípőrészt a 
nadrág felső szélére. 

Öv 8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje övrészt a háta övrészre, varrjuk 
össze a jobb oldalvarrást. Hajtsuk félbe 
színével kifelé, és vasaljuk le az övet. 
Nyissuk szét, és színt színnel szemben, 
az oldalvarrásokat egymásra illesztve 
gombostűzzük és varrjuk a nadrág fel-
ső szélére az övet. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, és vasaljuk az övbe. Tisz-
tázzuk el az öv másik hosszanti szélé-
nek ráhagyását. 

Varrjuk be a rejtett cipzárt a hasítékba, 

a fogazat az öv felső szélén (bevasalt 
hajtás) kezdődik. Ld. itt: 
http://burda.hu/burda_praktikus/cipzar-
rejtve-bevarrt/

Bortni felvarrása az övre  9-es ábra
Hajtsuk be az övet a bevasalt vonalon, 
gombostűzzük a felvarrásra. Az öv ol-
dalsó széleit kézzel varrjuk a cipzárpán-
tokra. Kívülről, az öv felvarrásában tűz-
zük le, ekkor az öv belső szélét is fogjuk 
a varrásba. Gombostűzzük a bortnit az 
öv középvonalára, két végét hajtsuk be 
a cipzárhasítéknál. Kézzel varrjuk fel a 
bortnit. 

Maradék oldalvarrás  
10-es ábra
Kissé húzzuk össze a cipzárt. Fordítsuk 
ki a bal szárát színével befelé. Varrjuk 
össze a bal oldalvarrást a hasítékjelhez 
minél közelebb, ekkor a cipzárpántok 
végét húzzuk ki oldalra. Visszaöltéssel 
rögzítsük a varrásvéget. 

Övbújtató  11-es ábra

A c) pánt hosszanti széleit tisztázzuk el, 
1,5 cm szélesen vasaljuk be, és kes-
kenyen tűzzük le. Vágjuk két egyenlő 
hosszú darabra a pántot, tisztázzuk el 
a végeket. Az ábra szerint varrjuk fel a 
bújtatókat a zsebpánt fölé az öv felvar-
rásában. Hajtsuk fel a bújtatót, végét 
behajtva gombostűzzük és keskenyen 
varrjuk az öv felső szélére. 

Felhajtás  12 -es ábra
A felhajtásalátét keskeny szélét varrjuk 
össze, vasaljuk szét a ráhagyást. Színt 
színnel szemben gombostűzzük az 
alátétet a nadrág alsó szélére, az alátét 
varrását illesszük a szárak belső varrá-
sára. Varrjuk fel az alátétet, a hasítékhoz 
varrjuk körbe a jelölést az ábra szerint. 
Vágjuk be a hasítékot, vágjuk keskeny-
re a ráhagyást. Hajtsuk be és vasaljuk 
le az alátétet. Belső szélét tisztázzuk el, 
és férceljük le. Tűzzük le a nadrág alsó 
szélét 4,5 cm szélesen. 

WEBKANTEN
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Felfektetési rajz
A, B modell
140 cm széles anyag
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