
107 A, B Sort dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 52 cm

Hozzávalók:
Minden méretre 1,40 m 140 cm széles 
pamutvászon; 1 db 40 cm-es rejtett 
cipzár és hozzávaló varrógéptalp

Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Férccel jelöljük át az anyag színére az 
alátét hajtásvonalát, a hajtásokat és a 
felhajtás vonalát. 

Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, alján 4 
cm felhajtás

Szabás:
1 eleje 2x
2 háta 2x

Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja

Háta szűkítő  1-es ábra
Hajtsuk össze a hátát színével befelé 
úgy, hogy a szűkítő vonalai egymásra 
illeszkedjenek. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a szűkítő vonalait. A 
csúcsában csomózzuk el a szálakat. 
Vasaljuk középre a szűkítőket. 
Tisztázzuk el az eleje és háta oldalsó 
széleit.

Cipzárhasíték és bal oldalvarrás 
2-es ábra
Varrjuk be a rejtett cipzárt a bal 
oldalhasítékba, ld.: 
http://burda.hu/burda_praktikus/
cipzar-rejtve-bevarrt/
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
a bal oldalvarrást. Alulról varrjuk össze 
a cipzárhoz minél közelebbig, ekkor 
a cipzárpánt alsó végét húzzuk kifelé. 
Visszaöltéssel rögzítsük a varrást. 
Vasaljuk szét a ráhagyást.

Jobb oldalvarrás  3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a jobb oldalvarrást, 1-es 
varrásjel. Vasaljuk szét a ráhagyást. 

Szárak belső varrása  4-es ábra
Színével befelé gombostűzzük és 
varrjuk össze a szárak belső varrását, 
2-es varrásjel. A ráhagyást tisztázzuk el 
és vasaljuk szét.

Középvarrás  5-ös ábra
Fordítsuk ki az egyik nadrágszárat. 
Húzzuk egymásba a nadrágszárakat 
színükkel egymás felé. Gombostűzzük 
össze a középvarrást, a szárak belső 

varrását ekkor illesszük egymásra. 
Az eleje felső szélétől varrjuk össze 
a középvarrást a háta felső széléig. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra. 

Nadrág felső széle  6-os ábra 
Tisztázzuk el a rászabott alátét szélét. 
A jelölt hajtásvonalon vasaljuk be, és 
férceljük le az alátétet, oldalsó szélét 
kézzel varrjuk a cipzárpántokra. 

Eleje hajtások  7-es ábra
Színt színnel szemben rakjuk be a 
hajtások úgy, hogy a nyíllal összekötött 
vonalak egymásra illeszkedjenek. 
Gombostűzzük össze a vonalakat, 
a hajtásnyilak között varrjuk össze. 
A hajtásmélységet vasaljuk az eleje 
közepe felé. A nadrág felső szélét 5 cm 
szélesen tűzzük le, ezzel az alátétet is 
levarrjuk. Tipp: kézimérce és gombostű 
segítségével mérjük ki a pontos 
távolságot. Varráskor ügyeljünk, hogy a 
hajtásmélységek az eleje közepe felé, a 
szűkítők a háta közepe felé feküdjenek. 

Felhajtás  8-as ábra
Vasaljuk be a felhajtásráhagyást először 
7 mm szélesen, majd a felhajtás jelölt 
vonalán. Férceljük és keskenyen tűzzük 
le a felhajtást. 

B szabásmintaív, zöld kontúr
 Kiszabandó részek: 1 és 2

Felfektetési rajz
A, B modell
140 cm széles anyag

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff A+B 140 cm 55 “
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Szabás: színével 

befelé hajtott 

dupla anyagból
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LEGYEN TIÉD A DIVAT!
Válassz a Burda trendi szabásmintái közül, és diktáld TE a divatot!

Eredeti német szabásminták a hagyományos Burda minőségben!
Zacskós és online (letölthető) formában

Nagy választék, egyszerű, felhasználóbarát vásárlás!
Bankkártyás fizetés és gyors szállítás


