
101 Póló  ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza: 63 cm

Hozzávalók:
1,55 – 1,55 – 1,55 – 1,55 – 1,60 m 
140 cm széles poliészterdzsörzé; 
rávasalható szövött közbélés; 55 cm 7 
mm-es gumi
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 3 cm felhajtás, 
az a) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 háta vállrész, félbehajtott anyagból 2x 
4 ujja 2x
5 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
a) alátétpánt az eleje nyakkivágáshoz 
2x 33 – 33,5 – 34 – 34,5 – 35 cm 
hosszú, 4 cm széles
Vasaljunk közbélést a háta alátétre.
Varrás:
Tudnivalókat a rugalmas anyagok 
varrásához ld. itt: 
 http://burda.hu/burda_praktikus/
rugalmas-anyagok-varrasa/

Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

n Háta hasíték 1-es ábra
Tisztázzuk el a háta alátét külső 
szélét. Színt színnel szemben és 
középvonalban illesztve gombostűzzük 
a hátára, 1 jel. Varrjuk fel a hasíték 
mentén az alátétet. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a hasíték csúcsában az 
öltésig vágjuk be. Hajtsuk be, férceljük 
le az alátétet. Vasaljuk le a háta 
hasítékot.
n Háta vállrész varrása  2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
egymásra a háta vállrészeket, a 
nyakkivágás szélén és az alsó szélén 
csak a jelölések között varrjuk össze, 
a varrásvégeken visszaöltéssel. Vágjuk 
keskenyre a ráhagyást. Az egyik vállrész 
(=külső) ráhagyását az öltésig vágjuk 
be az alsó szélén a varrásvégeken (nyíl). 
Fordítsuk ki a vállrészt, vasaljuk le a 
szélét, a nyakkivágás szélét keskenyen 
tűzzük le.  
n Háta vállrész felvarrása  
3-as ábra
Csavarjuk meg a vállrészt a háta 
közepén úgy, hogy mindkét felének 
külső oldala legyen felül. Színt színnel 
szemben gombostűzzük és varrjuk 
a külső vállrészt a hátára az oldalsó 
szélétől a bevágásig. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, és vasaljuk a 
vállrészbe, a belső részét behajtva 
férceljük rá. A vállrész alsó szélét 
keskenyen, az oldalsó szélétől a 
közepe felé tűzzük le, ekkor a belső 
szélét is fogjuk a varrásba. 

A szabásmintaív, kék kontúr
Kiszabandó részek: 1-5

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

n Eleje nyakkivágás  
4-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével kifelé, 
és vasaljuk le az alátétpántot. Az eleje 
nyakkivágás ráhagyását vágjuk le  
1 cm szélesre. Színt színnel szemben 
gombostűzzük, és 1 cm szélesen 
varrjuk fel a pántot a kivágásra, a 
pánt nyitott szélei ekkor a ráhagyáson 
fekszenek.  Vágjuk keskenyre a 
ráhagyást. Hajtsuk be, és férceljük le a 
pántot. Vasaljuk le, és 7 mm szélesen 
tűzzük le  a nyakkivágás szélét, ekkor a 
pántot is levarrjuk. 
n Vállvarrás  
5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát, 2 jel. A ráhagyást 
vágjuk le 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk hátra.  A 
ráhagyást a vállvarrás mellett 2 mm-re 
az ábra szerint tűzzük le.
n Oldalvarrás/ ujja varrása  
6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára gombostűzzük és varrjuk 
össze az oldalát, 4 jel, majd az ujját, 5 
jel. A  ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, 
és összefogva tisztázzuk el.
n Ujja bevarrása  7-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az ujját a karkivágásba: 
ekkor illesszük egymásra az ujja és 
eleje 6-os jelét, az ujja- és oldalvarrást, 
az ujjakör jelölését pedig a vállvarrásra.  
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és 
összefogva tisztázzuk el.  
n Felhajtás  8-as ábra
A felhajtásráhagyást vasaljuk be, 
gombostűzzük, és ikertűvel, 2,5 cm 
szélesen tűzzük le.
n Ujja alsó széle /gumibehúzás 
9-es ábra
Az ujja alsó szélének ráhagyását 
vasaljuk be, 5 mm szélesen behajtva 
gombostűzzük, és keskenyen varrjuk 
le, ekkor hagyjunk nyitva kis részt a 
gumi behúzásához. Kényelmes bőségű 
gumit húzzunk be, két végét varrjuk 
össze, öltsük össze a nyílást. 
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Szabás: a felfektetési rajz szerint, színével befelé hajtott dupla 

anyagból.
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