
126 A, B Áthajtós felső  ddd

Méret: 44, 46, 48, 50, 52
Hossza: 78 cm

Hozzávalók:
2,00 – 2,00 – 2,00 – 2,05 – 2,05 m 
140 cm széles viszkózdzsörzé; 
rávasalható szövött közbélés; 1 db 
5 cm széles félkarika nyílással; 8 db 
beüthető patent; 1 db felvarrható 
patent; ikertű

Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 3 cm 
felhajtás, az a) - c) rész ráhagyását az 
adatok már tartalmazzák
Szabás:
1 jobb eleje  1x
2 jobb eleje alsórész  1x
3 bal eleje   1x
4 bal eleje alsórész  1x
5 háta, félbehajtott anyagból  1x
6 háta alsórész, 
félbehajtott anyagból  1x
7 külső pánt   1x
8 ujja  2x
a) kivágáspánt 1x 115 – 118 – 120 – 
122 – 125 cm hosszú, 4 cm széles
b) kézelő 2x 23 – 24 – 25 – 26 – 27 cm 
hosszú, 19 cm széles
c) belső pánt 1x 17 – 18 – 20 – 22 – 23 
cm hosszú, 9 cm széles

Vasaljunk közbélést a kézelőre, és a 
7-es részre. 

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Tudnivalókat a rugalmas anyagok 
varrásáról ld. itt: http://burda.hu/
burda_praktikus/rugalmas-anyagok-
varrasa/

Szűkítők 1-es ábra 
Gombostűzzük és varrjuk össze az 
eleje szűkítő vonalait. A csúcsában 
csomózzuk el a szálakat. Vasaljuk 
lefelé a szűkítőket. Varrjuk össze és 
vasaljuk középre a háta és a háta 
alsórész szűkítőit.

Vízszintes varrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az eleje alsórészeket a megfelelő 
eleje alkatrészre, gombostűzzük és 
varrjuk össze, 1 és 2 jel. A ráhagyást 
vágjuk 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk lefelé. 
Ugyanígy varrjuk a háta alsórészt a 
hátára, 3 jel. 

Külső pánt  3-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé a pántot. Az ábra szerint 
gombostűzzük és varrjuk össze 
a széleket. A ráhagyást vágjuk 

keskenyre,  sarkon ferdén vágjuk le. 
Fordítsuk ki, és vasaljuk le a pántot. 
Színt színnel szemben, a jelölések 
között férceljük a pánt nyitott szélét 
a bal elejére.

Váll- és oldalvarrás  4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
a vállát, 4 jel, és az oldalvarrást,  
5 jel, ekkor a vízszintes varrásokat 
illesszük egymásra. Varrjuk össze, a 
pántot fogjuk a varrásba. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét.

Felhajtás  
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be és gombostűzzük meg. 
Ikertűvel 2,5 cm szélesen, kívülről 
tűzzük le a felhajtást.

Eleje széle  5-ös ábra 
Sűrű cikcakköltéssel vagy overlock-
öltéssel tisztázzuk el az eleje szélét. 
Vasaljuk be a ráhagyást, jobb oldalon 
a zsinórház ívelése alatt. Ikertűvel  
1 cm szélesen tűzzük le a ráhagyást.

Kivágás  6-os ábra
Vágjuk le a kivágás ráhagyását 1 cm 
szélesre. Hajtsuk félbe hosszában, 
színével kifelé és vasaljuk le a 
kivágáspántot (a). Gombostűzzük 
a pántot a kivágásra: a pánt nyitott 
széle a ráhagyáson fekszik. 1 cm 
szélesen tűzzük le a pántot. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vágjuk be. Hajtsuk be, és 
férceljük le a pántot, vasaljuk le a 
szélét. 7 mm szélesen tűzzük le a 
kivágást, ezzel levarrjuk a pántot. 

Ujja  7-es ábra
Vágjuk be az ujja alsó szélének 
ráhagyását a jelöléseknél. A 
bevágások között vasaljuk be, és 
felére behajtva, keskenyen tűzzük 
le a ráhagyást. Hajtsuk félbe 
hosszában az ujját, varrjuk össze,  
6 jel. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra. 

Kézelő  8-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában, színével 
kifelé, vasaljuk le, majd ismét simítsuk 
szét a kézelőt (b). Vasaljuk be egyik 
hosszanti szélének ráhagyását. 
Hajtsuk össze a kézelőt a bevasalt 
hajtás mentén színével befelé. Varrjuk 
össze a keskeny szélét. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. Fordítsuk ki, és vasaljuk le 
a kézelőt. 

Kézelő felvarrása 9-es ábra
Húzzuk be az ujja alsó szélét. Ehhez 
nagy öltéshosszal varrjunk végig a 
jelölt varrásvonal mindkét oldalán. 
Fogjuk meg az alsószálat és húzzuk 
meg a kézelő hosszára, csomózzuk 
el a szálakat. Egyenletesen osszuk 
el a bőséget. Színt színnel szemben 
varrjuk a kézelőt az ujja alsó szélére. 
A ráhagyást vasaljuk a kézelőbe. 
A kézelő belső szélét simítsuk 
a felvarrásra, gombostűzzük és 
keskenyen varrjuk le. Egyenletes 
közönként üssünk be három patent 
felsőrészt a kézelő eleje végébe, 
az alsórészeket a másik végébe a 
megfelelő helyre.

Ujja bevarrása 10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, ekkor 
illesszük egymásra az ujja- és 
oldalvarrást, az ujja és eleje 7-es jelét, 
az ujjakör jelölését a vállvarrásra. 
Férceljük be az ujját, ekkor az ujjakört 

a jelölések között tartsuk be. Varrjuk 
be. A ráhagyást vágjuk le 7 mm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el. 

Félkarika 11-es ábra
A jobb eleje ívelt részének ráhagyását 
tisztázzuk el, hajtsuk be, és 
megnyújtva férceljük le. 1 cm szélesen 
tűzzük le a szélét zsinórháznak. Toljuk 
be a félkarikát. A külső pántot belülről 
hajtsuk a félkarikába. A jelölés szerint 
üssük be a patent felsőrészeket a 
pánt végébe, az alsórészeket a másik 
végébe. 

Belső pánt 12-es ábra
A pánt (c) hosszanti széleit vasaljuk 
középre, hajtsuk félbe és vasaljuk le 
a pántot. Keskenyen varrjuk össze a 
szélét, tisztázzuk el a két végét. A pánt 
egyik végét varrjuk a vízszintes varrás 
fölött a jobb oldalvarrás ráhagyására. 
Varrjuk a pánt másik végére a patent 
felsőrészt, az alsórészt a bal eleje 
szélére a jelölt helyre. 

B szabásmintaív, fekete kontúr
Kiszabandó részek: 1 - 8

Felfektetési rajz
A, B modell
140 cm széles anyag

Stoff A+B 140 cm 55 “ 44 - 52WEBKANTE
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Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból. 
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