
112 A, B Mellény  ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 49 cm
Hozzávalók:
A, B modell: 1,20 – 1,25 – 1,25 – 
1,25 – 1,30 – 1,30 m 140 cm széles 
jacquard/twill; 0,65 – 0,65 – 0,65 – 0,65 
– 0,70 – 0,70 – 0,70 m 140 cm széles 
bélés; rávasalható szövött közbélés; 
formára vasalható közbélésszalag;  
4 db gomb
Másoljuk le a szabásmintát.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is),  
4 cm felhajtásráhagyás
Szabás:
A, B modell
Jacquard/twill:
1 eleje 2x
2 háta 2x
3 alsógallér, 
félbehajtott anyagból 1x
4 eleje alátét 2x
5 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
Bélés:
6 eleje 2x
7 háta 2x
Vasaljunk közbélést az 1, 3, 4, 
5-ös részre, formára vasalható 
közbélésszalagot a háta karkivágásra.

Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Bélés
Közbélés

A, B modell
Szűkítő 1-es ábra
Vágjuk be az eleje középszűkítőt 
a középvonalán az alsó szélétől a 
csúcsa előtt 3 cm-ig. Hajtsuk össze 
az elejét színével befelé a szűkítő 
középvonalán, gombostűzzük és 
varrjuk össze a szűkítő vonalát a 
csúcsa felé kifutóan, a csúcsában 
csomózzuk el a szálakat. A ráhagyást 
vágjuk 7 mm szélesre, és vasaljuk 
szét, a csúcsban vasaljuk le. Varrjuk 
össze és vasaljuk oldalra az eleje 
oldalsó szűkítőt. Varrjuk össze és 
vasaljuk középre a háta szűkítőt.

Háta középvarrás/ vállvarrás 2 - e s 
ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta alkatrészeket, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
háta középvarrást. Vasaljuk szét a 
ráhagyást. Színt színnel szemben 
fektessük az elejét a hátára, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
vállát, 1-es varrásjel, ekkor a háta 
vállát tartsuk be. Vasaljuk szét a 
ráhagyást.

Alsógallér felvarrása 3-as ábra
Színt színnel szemben és 
középvonalon illesztve gombostűzzük 
az alsógallért a nyakkivágásra, 

Felfektetési rajzok
A, B modell
140 cm széles jacquard
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a gallér jelölését illesszük a 
vállvarrásra. Saroktól sarokig varrjuk 
fel az alsógallért. A varrásvéget 
visszaöltéssel rögzítsük. Az utolsó 
öltésig vágjuk be az eleje ráhagyását a 
sarokban (nyíl). Varrjuk fel az alsógallér 
keskeny szélét a bevágástól az eleje 
széléig, 2-es varrásjel. Visszaöltéssel 
rögzítsük a varrás végét. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelésnél 
vagdossuk be és vasaljuk szét. 

Alátét 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra az eleje alátéteket, varrjuk 
össze a háta középvarrást. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. Színt színnel 
szemben gombostűzzük a háta 
alátétet az eleje alátét nyakkivágás 
szélére, a sarokig varrjuk rá. 
Visszaöltéssel rögzítsük a varrás 
végét. A sarokba vágjuk be az alátétet 
(nyíl). A bevágástól varrjuk egymásra 
az alátét keskeny szélét, 3-as 
varrásjel. Visszaöltéssel rögzítsük 
a varrás végét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be 
és vasaljuk szét. 

Bélés háta 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a bélés háta alkatrészeket, 
varrjuk össze a középvarrást. A 
kényelmi hajtáshoz alul és felül a 
jelölt vonalak mentén varrjuk össze. 
Visszaöltéssel rögzítsük a varrás 
végét. Varrjuk össze a szűkítőt. A 
kényelmi hajtást vasaljuk oldalra, a 
szűkítőt középre. 

Bélés varrása 6-os ábra
A bélés eleje szűkítőt a jacquard 
elejének megfelelően varrjuk. Varrjuk 
össze a bélés vállvarrását, 5-ös 
varrásjel, vasaljuk szét a ráhagyást. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a bélést az alátétre, a vállvarrásokat 
illesszük egymásra. Varrjuk össze a 
széleket, 7-es varrásjel, a varrást az 
alsó széle előtt 10 cm-rel kezdjük és 
fejezzük be (nyíl). A háta nyakkivágás 
ráhagyását vagdossuk be, a ráhagyást 
vasaljuk a bélésbe. 

Mellény bélelése 7-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a béléssel az elejére és 
az alsógallérra. Férceljük össze a 
széleket. Gombostűzzük a bélést 
a karkivágásra, a vállvarrásokat 
illesszük egymásra. Varrjuk össze 
a széleket. A ráhagyást vágjuk 

keskenyre, a sarkokban vágjuk be 
(nyíl), az ívelésnél vagdossuk be, a 
sarkokon ferdén vágjuk le. 

Mellény kifordítása 8-as ábra
Nyúljunk be a hátán a bélés és 
a jacquard közé, a válla szélén 
keresztül húzzuk ki az elejét. Férceljük 
és vasaljuk le a széleket, ekkor a 
hajtásvonalon tartsuk ívelten a gallért. 
Az alátétet ferde feszítőöltésekkel 
férceljük az elejére. A gallér hátsó 
felvarrását gombostűzzük egymásra, 
és kézi hátraöltésekkel varrjuk össze.

Oldalvarrás 9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára. Gombostűzzük össze a 
jacquard oldalvarrását, 4-es varrásjel, 
folytatólag a bélés oldalvarrását. 
Egybefüggően varrjuk össze az 
oldalvarrásokat, ekkor a karkivágás 

széleket illesszük egymásra. A 
ráhagyást vasaljuk szét, a bélés alsó 
szélének ráhagyását vasaljuk be. 

Felhajtás 10-es ábra
Fonákoldalakkal szemben fektessük 
a bélést a mellénybe. Hajtsuk be, 
férceljük le, és laza kézi öltésekkel 
varrjuk le a felhajtást. A bélés alsó 
szélét kissé csúsztassuk felfelé, és 
kézzel varrjuk a mellény felhajtására. 
A bélés többlethosszát hajtásként 
simítsuk le. A maradék bélést kézzel 
varrjuk az eleje alátétre. A felhajtásnál 
kézzel varrjuk le az alátétet. 

Gomblyukak és gombok 11-es ábra
Varrjunk vízszintes gomblyukakat 
a jobb elejébe a jelöléstől. Varrjuk 
fel a gombokat a bal elejére a 
középvonalon. Távolítsuk el a férceket, 
és vasaljuk le a mellényt.

140 cm széles bélés

Szabás: színével befelé hajtott dupla 

anyagból. 

Extra szabásminta rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1-5
B szabásmintaív: 6 és 7
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