
110 Áthajtós blúz dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44, 46
Hossza: 75 cm

Hozzávalók:
3,60 – 3,60 – 3,75 – 3,75 – 3,90 –  
3,90 m 140 cm széles pamutanyag; 
rávasalható szövött közbélés
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Az illesztési vonalon ragasszuk össze 
a 8A és 8B, valamint a 9A és 9B részt. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján és ujja 
alján 2 cm felhajtás
Szabás:
1 eleje  2x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 eleje alátét  2x
4 háta alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
5 ujja 2x
7 háta derékrész, 
félbehajtott anyagból 2x
8 jobb oldali derékrész 2x
9 bal oldali derékrész 2x
10 eleje seszli 4x
11 háta seszli, 
félbehajtott anyagból 2x
12 kézelő rászabott megkötővel  2x
Vasaljunk közbélést az alátétre  
(3, 4 rész) és a kézelőre a hajtásvona-
lig (12).

Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Vállvarrás és alátét válla 1-es ábra  
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát, 1-es varrásjel. 
A ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el és vasaljuk 
a hátába. Ugyanígy varrjuk össze az 
alátét vállát, 2-es varrásjel. Vasal-
juk szét a ráhagyást. Cikcakk- vagy 
overlocköltéssel tisztázzuk el az alátét 
külső szélét. 

Alátét felvarrása 2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az alátétet a kivágásra, a 
vállvarrásokat illesszük egymásra. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az ívelt 
részeken vágjuk be. A ráhagyást va-
saljuk az alátétbe, és szorosan a fel-
varrás mellett varrjuk le.

Alátét behajtása 3-as ábra
Hajtsuk be az alátétet. Szélét férceljük 
és vasaljuk le. Néhány kézi öltéssel 
varrjuk a belső szélét a vállvarrásra

Ujjahasíték 4-es ábra
Vágjuk be az ujja alsó szélének ráha-
gyását a jelöléseknél a jelölt varrásvo-
nalig. A bevágások között vasaljuk be, 

Extra szabásminta, rózsaszín 
alányomással
Kiszabandó részek:
A szabásmintaív: 2, 5 
B szabásmintaív: 8, 11
C szabásmintaív: 1, 9
D szabásmintaív: 3, 4, 7, 10, 12

behajtva gombostűzzük és varrjuk le a 
ráhagyást. 

Ujja bevarrása 5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, a 3-as jelölé-
seket illesszük egymásra, az ujja köze-
pének jelölését a vállvarrásra. Varrjuk 
be az ujját. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk az ujjába.

Ujja- és oldalvarrás 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, hajtsuk félbe hosszá-
ban az ujját. Gombostűzzük és varrjuk 
össze az ujja- és oldalvarrást, ekkor az 
ujja bevarrását illesszük egymásra. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, össze-
fogva tisztázzuk el, és vasaljuk oldalra. 

Ujja behúzása 7-es ábra
Az ujja alsó szélének behúzásához a 
jelölt varrásvonaltól 5-5 mm-re nagy 
öltéshosszal varrjunk végig a csilla-
gok között. Fogjuk meg az alsó szálat, 
toljuk össze rajta az anyagot a kézelő 
jelölések közötti hosszúságára. Cso-
mózzuk el a szálakat. Egyenletesen 
osszuk el a bőséget.

Kézelő felvarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a kézelő közbéléssel meg-
erősített részét az ujja alsó szélére, 
8-as varrásjel. 

Megkötő 9-es ábra
A hajtásvonalon hajtsuk össze a kéz-
előt színével befelé. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a megkötő szélét a jelö-
lésig. A ráhagyást vágjuk keskenyre, a 
sarkokon ferdén vágjuk le.

Kézelő belső széle 10-es ábra
Fordítsuk ki a megkötőt és a kézelőt. 
Férceljük és vasaljuk le a széleket. A 
kézelő belső szélének ráhagyását be-
hajtva gombostűzzük a kézelő felvar-
rására, kézzel vagy géppel varrjuk le. 

Derékrészek oldalvarrása 11-es 
ábra
Külső rész: színt színnel szemben 
fektessünk egy jobb és egy bal oldali 
derékrészt a háta derékrészre, gom-
bostűzzük és varrjuk össze az oldal-
varrást, 5-ös varrásjel, a jobb oldalon 
a hasítékjelek között hagyjuk nyitva. 
Belső rész: ugyanígy varrjuk össze, a 
külsőre szimmetrikusan hagyjuk nyitva 
az oldalán.
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Külső derékrész felvarrása 1 2 - e s 
ábra
Színt színnel szemben és középvonal-
ban illesztve gombostűzzük a derék-
részt az eleje és háta alsó szélére, az 
oldalvarrásokat illesszük egymásra, 
a hasíték a jobb oldalvarráson van, a 
jelöléseket illesszük az eleje szélére, a 
rászabott pántok kiállnak. Varrjuk fel 
a derékrészt. A ráhagyást vasaljuk a 
derékrészbe. 

Seszli oldalvarrása 13-as ábra
Színt színnel szemben fektessünk 
két-két eleje seszlit egy háta seszlire, 
gombostűzzük és varrjuk össze az 
oldalvarrást, 6-os varrásjel. Vasaljuk 
szét a ráhagyást.
 
Seszli varrása 14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
össze a seszli részeket. Varrjuk össze 
az ábra szerint a széleit. A ráhagyást 
vágjuk le 5 mm szélesre. Fordítsuk ki 
a seszlit, vasaljuk le a szélét, nyitott 
szélét gombostűzzük össze.

Seszli felvarrása 15-ös ábra
A jelölések között színt színnel szem-
ben gombostűzzük és varrjuk fel 
seszlit a külső derékrész alsó szélére, 
7-es varrásjel, az oldalvarrásokat il-
lesszük egymásra. A ráhagyást vasal-
juk a derékrészbe.

Belső derékrész 16-os ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük a belső derékrészt a külsőre, az 
oldalvarrást és hasítékot illesszük 
egymásra. Gombostűzzük össze a 
kiálló pántok szélét, ehhez a felvarrás 
ráhagyását ismét simítsuk ki. Varrjuk 
össze a pántokat az eleje, illetve a 
seszli eleje széléig. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk 
le. Fordítsuk ki a derékrészt, vasaljuk 
le a szélét. Behajtva gombostűzzük és 
keskenyen varrjuk a felvarrásra a bel-
ső derékrészt, folytatólag keskenyen 
tűzzük le a pántokat. Gombostűzzük 
össze és keskenyen varrjuk össze a 
jobb oldalvarrás hasítékát. 

A felfektetési rajzot lásd a 42. oldalon
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