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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 39 cm
Hozzávalók:
1,75 – 1,75 – 1,75 – 1,75 – 1,80 –  
1,80 m 140 cm széles nyomott mintás 
pamut; rávasalható szövött közbélés
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és felhajtás, az 
a) és b) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
4 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
5 ujja  2x
a) megkötős öv 2x cm 
85 – 85 – 89 – 89 – 93 – 93 cm hosszú, 
9 cm széles
b) hátapánt 1x 
21,5 – 22 – 22,5 – 23 – 23,5 – 24 cm 
hosszú, 4 cm széles
Vasaljunk közbélést az alátétre (3-as, 
4-es rész).  

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Mellszűkítő/ és vállvarrás 
1-es ábra 
Gombostűzzük és varrjuk össze az 
eleje szűkítő vonalait. A csúcsában 
csomózzuk el a szálakat. Vasal-
juk lefelé a szűkítőket. Színt színnel 
szemben fektessük az elejét a hátá-
ra, gombostűzzük és varrjuk össze a 
vállvarrást. Gombostűzzük össze az 
oldalát. Varrjuk össze a varrásokat. 
A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el és vasaljuk 
a hátába.  

Hátapánt 2-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé a hátapántot (b). Varrjuk össze a 
hajtáséltől 7 mm-re, a szálat hagyjuk 
hosszúra a varrás végén. Vágjuk kes-
kenyre a ráhagyást, a varrószálat fűz-
zük stoppolótűbe, csomózzuk rá, és 
fokával előre toljuk a pántba, így for-
dítsuk ki a pántot. Vasaljuk le a pántot. 
Egyik végét férceljük a háta kivágás 
szélére a jelölések közé. 

Kivágás/ alátét  3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje alátétet a háta alátétre, gom-
bostűzzük és varrjuk össze az alátét 
vállát. A ráhagyást vasaljuk szét. Tisz-
tázzuk el az alátét külső szélét. Színt 
színnel szemben fektessük az alátétet 
a kivágásra, a vállvarrásokat illesszük 
egymásra. Varrjuk fel az alátétet. A 

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

Felfektetési rajz
A, B modell
140 cm széles anyag

Szabás: színével 

befelé hajtott dupla 

anyagból. 
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ráhagyást vágjuk keskenyre, az ívelt 
részeken vagdossuk be, az eleje és 
háta közepe csúcsában az öltésig 
vágjuk be (nyíl). 

Alátét  4-es ábra
Hajtsuk az alátétet a kivágásba, a 
ráhagyást vasaljuk az alátétbe, és 
szorosan a felvarrás mellett varrjuk le. 
Hajtsuk be, és vasaljuk le az alátétet.

Hátapánt felvarrása   5-ös ábra
Próbáljuk fel a blúzt. Gombostűzzük 
a hátapánt szabad végét a kivágásra 
a jelölések között. Varrjuk a pántot 
az alátétre szorosan a kivágás széle 
mellett, ekkor az alátétet hajtsuk ki a 
kivágásba. Hajtsuk vissza az alátétet, 
a maradék pántot kézzel varrjuk le, az 
alátét belső szélét öltsük a vállvarrás 
ráhagyására. 

Ujja- és oldalvarrás  6-os ábra 
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, varrjuk össze az oldal-
varrást felülről, az ívelés kezdeténél 
levő jelölésig, visszaöltéssel rögzítsük 
a varrást. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé az ujját. Gombostűz-
zük és varrjuk össze az ujjavarrását. 
A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra. 

Felhajtás és oldalhasíték  7-es ábra
A felhajtásráhagyást duplán hajtsuk 
be, vasaljuk be, gombostűzzük le, 
és keskenyen tűzzük le, az ívelésnél 
egyenletesen osszuk el a többlet-
bőséget. Az oldalvarrás ráhagyását 
vágjuk 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk a hátába. Az 
ujjafelhajtást duplán hajtsuk be, vasal-
juk le, gombostűzzük és keskenyen 
tűzzük le. 

Ujja bevarrása  8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: ekkor az ujja 
varrását az oldalvarrásra, az ujja és az 
eleje 5-ös jelét egymásra, az ujjakör 
jelölést a vállvarrásra illesszük. Fér-
celjük be az ujját, a csillagjelek között 
kissé tartsuk be. Varrjuk be az ujját. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, össze-
fogva tisztázzuk el és az ujjakör ívén 
vasaljuk az ujjába. 

Megkötős öv  9-es ábra
Színt színnel szemben varrjuk össze 
az öv (a) részeit egy hosszú darabbá. 

Vasaljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk 
félbe hosszában színével befelé az 
övet.. varrjuk össze körben a szélét 
1,5 cm szélesen, ekkor a kifordításhoz 
hagyjunk nyitva kis részt, itt visszaöl-
téssel rögzítsük a varrást. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. Fordítsuk ki, és vasaljuk le 
az övet. Apró kézi öltésekkel varrjuk 
be a nyílást. 
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