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Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54
Hossza: 77 cm
Hozzávalók:
1,80 – 1,80 – 1,80 – 1,90 – 1,90 – 
1,90 m 140 cm széles lenvászon; 
rávasalható szövött közbélés; 9 db kis 
gyöngyházgomb 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az 
a) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
1 eleje betétrész, félbehajtott 
anyagból 2x
2 eleje, félbehajtott anyagból 1x
3 háta, félbehajtott anyagból 1x 
4 ujja 2x
5 állógallér, félbehajtott anyagból 2x
6 hasítékpánt az ujjához 2x 
a) kézelő 2 x 27,5 – 29 – 30 – 31 – 32,5 
– 34 cm hosszú, 14 cm széles
Vasaljunk közbélést a kézelőre, 
az állógallér külső darabjára és a 
hasítékpánt középvonaláig, valamint 
3 cm széles közbéléspántot a külső 
jobb és bal eleje betétrész hosszanti 
szélére a hajtásvonaltól.
Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés
Háta hajtás 1-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé a hátát. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a hajtásvonalakat 
felülről a jelölés végéig. Visszaöltéssel 
rögzítsük a varrás végét. Vasaljuk 
a hajtást úgy, hogy a varrás a háta 
közepére illeszkedjen. A jelölés szerint 
tűzzük le kívülről a hajtást. 
Eleje betétrész 2-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé a betétrészeket, 
Gombostűzzük és varrjuk össze az 
alsó és oldalsó széleket. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelésnél vágjuk 
be. Fordítsuk ki az alkatrészt, szélét 
férceljük és vasaljuk le. Varrjunk a 
gomb méretének megfelelő vízszintes 
gomblyukat a bal betétrészbe a 
jelöléstől kezdve. Középvonalban 
illesztve gombostűzzük a bal 
betétrészt a jobbra, férceljük össze az 
alsó széleket. 
Eleje betétrész bevarrása 3-as 
ábra
Az eleje ráhagyását vágjuk  
7 mm szélesre az ívelt részen, 
tisztázzuk el. Férccel jelöljük át a 
varrásvonalat az anyag színére. 
A varrásvonalon gombostűzzük a 
betétrészt középvonalban illesztve 
fonákoldalával az eleje színére. 
Férceljük és keskenyen varrjuk a 
betétrész külső szélét az elejére (1 jel).  
Vállvarrás 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek: 
A szabásmintaív: 1-3
B szabásmintaív: 4-6
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az elejét a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze a vállát (2 jel). A 
ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el és vasaljuk 
a hátába. 
Állógallér varrása 5-ös ábra
Vasaljuk be a közbélés nélküli gallér 
alsó szélének ráhagyását. Színt 
színnel szemben gombostűzzük 
össze a gallérrészeket, az ábra szerint 
varrjuk össze az oldalsó és a felső 
szélét. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
az ívelésnél vágjuk be. Fordítsuk ki, és 
vasaljuk le a gallért. 
Gallér bevarrása 6-os ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a közbéléssel megerősített 
külső gallérrészt a nyakkivágásra 
(5jel), a gallér jelöléseit ekkor illesszük 
a vállvarrásra. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, vágjuk be, és vasaljuk a 
gallérba. Keskenyen tűzzük körbe a 
gallért, ekkor a belső szélét is fogjuk 
a varrásba. Varrjunk egy vízszintes 
gomblyukat a gallér bal végébe.  
Ujjahasíték 7-es ábra
Vágjuk be a jelölt vonalon az ujja 
alsó szélét, a bevágás végén 5 mm 
hosszan ferdén. Keskenyen vasaljuk 
be a bevágás szélét, behajtva varrjuk 
le. 
Hasítékpánt 8-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé a pántot. A jelölt vonaltól 
varrjuk össze a pánt végét az 
ábra szerint. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk 
le. A közbéléssel megerősített részt 
vágjuk be az öltésig (nyíl). Fordítsuk 
ki, vasaljuk le a pántot. Vasaljuk be a 
közbélés nélküli rész ráhagyását. 
Hasítékpánt bevarrása 9-es ábra
Gombostűzzük és varrjuk a 
közbéléssel megerősített pánt szélét 
a hasíték nyitott szélére. Az öltésig 
vágjuk be az ujja ráhagyását (nyíl). 
A ráhagyást vasaljuk a pántba. A 
hasítékpánt közbélés nélküli részét 
férceljük a felvarrásra. Vasaljuk le a 
pántot. Keskenyen tűzzük le a pántot 
a felvarrásban az ujja színe felől, 
ekkor a pánt belső szélét is levarrjuk. 
Keskenyen tűzzük le a pánt másik 
szélét a vízszintes jelölésig. 
Hasítékpánt csúcsa 10-es ábra
A vízszintes jelöléstől férceljük és 
varrjuk a pánt csúcsát az ujjára, 
utoljára a jelölés vonalán varrjunk 
végig. Varrjunk egy hosszanti 

gomblyukat a pántba a jelölés szerint 
a gomb méretének megfelelően. A 
nyíl irányába rakjuk be az ujja alsó 
szélének hajtásait, férceljük le az alsó 
szélén. 
Ujja bevarrása 11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásra, az ujja és az 
eleje 3-as jelét illesszük egymásra, az 
ujjakör jelölését a vállvarrásra. Varrjuk 
be az ujját. A ráhagyást vágjuk le 1 cm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk az elejébe és a hátába. Az 
ujjabevarrását 7 mm szélesen tűzzük 
le, ezzel a ráhagyást is varrjuk le. 
Ujja- és oldalvarrás 12-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, az ujját hajtsuk félbe 
hosszában. Gombostűzzük össze 
az ujja- és oldalvarrást (4 jel), az ujja 
bevarrását ekkor illesszük egymásra. 
Varrjuk össze, a ráhagyást vágjuk 7 
mm szélesre, összefogva tisztázzuk 
el, és vasaljuk oldalra. 
Kézelő 13-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 

kifelé, vasaljuk le, majd ismét nyissuk 
szét a kézelőt. Színt színnel szemben 
gombostűzzük és varrjuk az ujja 
alsó szélére. A ráhagyást vasaljuk a 
kézelőbe. Vasaljuk be a kézelő másik 
hosszanti szélének ráhagyását. 
Kézelő befejezése 14-es ábra
Hajtsuk össze a kézelőt a 
hajtásvonalon színével befelé. Varrjuk 
össze a keskeny széleket. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. Fordítsuk ki a kézelőt, 
férceljük a felvarrásra. Vasaljuk le, 
az ujja színoldala felől keskenyen 
tűzzük körbe a kézelő széleit, ekkor a 
belső szélét is levarrjuk a felvarrásra. 
Készítsünk vízszintes gomblyukat a 
kézelő eleje szélébe. 
Felhajtás, gombok felvarrása 15-ös 
ábra
A felhajtásráhagyást vasaljuk be, 
behajtva férceljük le, és keskenyen 
tűzzük le. Varrjuk fel a gombokat a 
megfelelő helyre. 

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: a felfektetési rajz szerint színével befelé 

hajtott dupla anyagból. 
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