
111 A Pulóver  dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Háta hossza: 73 cm

Hozzávalók:
Minden mérethez 1,95 m 140 cm 
széles szabadidőanyag; 2,10 – 2,10 
– 2,20 – 2,20 – 2,30 – 2,30 m 3 cm 
széles pamutszalag; 2 db 15 mm át-
mérőjű ringli
Másoljuk le a szabásmintát. Férccel 
jelöljük át az anyag színére a háta zsi-
nórház alátétpánt vonalát.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, alján 
és ujja alján 3,5 cm felhajtás, az a) és 
b) rész ráhagyását az adatok már tar-
talmazzák
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 eleje betétrész  2x
3 eleje vállrész  2x
4 háta, félbehajtott anyagból  1x
5 háta betétrész  2x
6 háta vállrész  2x
7 ujja  2x
a) kivágáspánt, félbehajtott anyagból 
1x 31,5 – 32 – 33 – 33 - 34 – 34,5 cm 
hosszú, 9 cm széles
b) háta zsinórház pántja, félbehajtott 
anyagból 1x 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 
32 cm hosszú, 6 cm széles

Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja

Tudnivalókat a rugalmas anyagok var-
rásához ld. itt: http://burda.hu/burda_
praktikus/rugalmas-anyagok-varrasa/

Eleje és háta 1-es ábra  
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az eleje betétrészt az elejére 
(1 jel), majd az eleje vállrészt az eleje 
betétrészre (2 jel). Ugyanígy varrjuk a 
hátára a háta betétrészt és vállrészt 
(3 és 4 jel). A ráhagyást vágjuk 7 mm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk felfelé.

Vállvarrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállvarrást (5 jel). A 
ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, ösz-
szefogva tisztázzuk el és vasaljuk a 
hátába. varrjuk össze 1,5 cm szélesen 
színével befelé a nyakpántot (=háta 
középvarrás). A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, és vasaljuk szét. 

Kivágáspánt  3-as ábra
Hajtsuk fele szélességűre a pántot 
színével kifelé, kissé vasaljuk le a haj-
tás élét, majd ismét simítsuk szét a 
pántot. Jelöljük be az eleje közepét. 
Jelöljük be a ringlik közepének helyét: 

Extra szabásminta, világoskék 
alányomással
Kiszabandó részek: C szabásmintaív 1 - 6
D szabásmintaív: 7

az eleje közepétől 3 cm-re jobbra és 
balra, a bevasalt hajtástól 1,5 cm-re. 
Üssük be a ringliket. Hajtsuk ismét 
félbe a pántot, gombostűzzük össze a 
nyitott széleket.

Kivágáspánt felvarrása  4-es ábra
Gombostűvel jelöljük be az eleje és 
háta nyakkivágás közepét. Középvo-
nalban illesztve gombostűzzük a pán-
tot a nyakkivágásra, a ringlik ekkor a 
közepe mellett az elején fekszenek. 
Kissé megnyújtva varrjuk fel a pántot. 
A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el. Hajtsuk fel a 
pántot, a ráhagyást vasaljuk az elejé-
be, ill. a hátába.  

Ujja bevarrása   5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásra: ekkor az ujja 
közepének jelölését a vállvarrásra, az 
ujja és eleje 6-os varrásjelét egymásra 
illesszük. Varrjuk be az ujját. A ráha-
gyást vágjuk keskenyre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk az ujjába. 

Ujja- és oldalvarrás  6-os ábra 
Színt színnel szemben fektessük az 

elejét a hátára, hajtsuk össze az ujját 
hosszában színével befelé. Gombos-
tűzzük össze először az ujjabevarrás 
két végét, ezután az ujját és az oldalát. 
Varrjuk össze. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk az elejébe. 

Háta zsinórház  7-es ábra
Tisztázzuk el körben a zsinórház pánt-
ját. Vasaljuk be először a két végét, 
majd a hosszanti széleket 1,5 cm 
szélesen. Az illesztési vonalon gom-
bostűzzük a pántot a hátára, a pánt 
két vége az oldalvarrásokon van. Kes-
kenyen varrjuk fel a pánt felső és alsó 
szélét. A varrás végét visszaöltéssel 
rögzítsük.

Felhajtás 8-as ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
hajtsuk be, férceljük le. Vasaljuk le a 
szélét, az ívelés többletbőségét vasal-
juk el. Ikertűvel 3 cm szélesen tűzzük 
le a színéről (két felsőszál, egy alsó-
szál)

Szalag behúzása  9-es ábra
Vágjunk le 1 métert a 3 cm széles sza-
lagból. Végét hajtsuk be kétszer és 
varrjuk le, hogy ne rojtosodjon ki. Biz-
tosítótű segítségével húzzuk be a ring-
liken át a kivágáspántba. Húzzuk be a 
maradék szalagot a háta zsinórházba. 
Behajtva varrjuk le a szalag végét. 

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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