
112 Blúz   ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 65 cm

Hozzávalók:
1,85 – 1,90 – 1,90 – 1,90 – 1,95 – 
1,95 m 140 cm széles viszkózprint; 
rávasalható szövött közbélés; 50-60 
cm 5 mm-es gumi; 1 db kis gomb
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta 2x
3 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x 
4 háta alátét  2x
5 ujja 2x
Vasaljunk közbélést az alátétre (3, 
4-es rész).
Varrás:

Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

n Vállvarrás 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
hátát az elejére, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát, 1 jel. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. Varrjuk 
össze az alátét vállát is, 2 jel. Vasaljuk 
szét a ráhagyást, az alátét belső szélét 
tisztázzuk el. 

n Nyakkivágás/alátét 2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a nyakkivágásra és a háta 
hasítékra, a vállvarrásokat illesszük 
egymásra. Varrjuk fel az alátétet az 
ábra szerint, visszaöltéssel rögzítsük 
a varrásvégeket. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be 
a tűzésig, a sarkokon ferdén vágjuk le. 
Még ne hajtsuk be az alátétet

n Háta középvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta alkatrészeket. 
Gombostűzzük, és (visszaöltéssel 
a varrásvégeken) varrjuk össze a 
középvarrást a hasítékjeltől lefelé. 
Tisztázzuk el a ráhagyást. 

 n Alátét behajtása 4-es ábra
Hajtsuk be az alátétet. A szélét férceljük 
és vasaljuk le. Vasaljuk szét a háta 
középvarrás ráhagyását, a hasíték 
ráhagyását vasaljuk be. Keskenyen 
tűzzük le a nyakkivágást, a hasíték 
szélét 5 mm szélesen. Az alátét 
külső szélét kézzel öltsük a vállvarrás 
ráhagyására. A hasíték egyik szélére 
készítsünk gombolóhurkot. Ehhez 
fogjunk össze 3-4 szálat, és sűrű 
gomblyuköltéssel varrjuk körbe. Varrjuk 
fel a gombot a hasíték másik szélére.

n Ujja hajtása 5-ös ábra

B szabásmintaív, fekete kontúr
Kiszabandó részek: 1-5

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag
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Az ujja felső szélén levő hajtást a 
színoldal felől rakjuk be a nyíl irányába, 
férceljük le.

n Ujja felvarrása 6-os ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját az eleje és háta felvarrási 
szélére, az ujja és az eleje 3-as jelét 
illesszük egymásra, az ujja hajtását 
a vállvarrásra. Varrjuk fel az ujját. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk az 
elejébe, ill. a hátába.

n Ujja- és oldalvarrás 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, az ujját hajtsuk félbe, 
gombostűzzük össze az oldalát és az 
ujját, 4 jel, az ujja felvarrását illesszük 
egymásra. Varrjuk össze az oldalát 
és az ujját. A ráhagyást vágjuk 7 mm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el, a 
hónaljív kivételével vasaljuk oldalra. 

n Alja felhajtás 8-as ábra
Az alsó szélének ráhagyását vasaljuk 
be, felére behajtva gombostűzzük 
meg, és keskenyen varrjuk le. Vasaljuk 
le a szélét. 

n Ujja alsó széle/gumibehúzás  
9-es ábra
Az ujja alsó szélének ráhagyását 
vasaljuk be, felére behajtva 
gombostűzzük meg, és keskenyen 
varrjuk le, ekkor hagyjunk nyitva 3 cm-t 
a gumi behúzásához. Visszaöltéssel 
rögzítsük a varrásvégeket. Vágjunk le 
a gumiból egy kényelmes bőséget: 
csuklóbőség + 2 cm. Húzzuk be a 
gumit, varrjuk össze a két végét, varrjuk 
össze a nyílást

Szabás: színével befelé hajtott dupla 

anyagból.
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