
109 Tunika  dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 70 cm
Hozzávalók:
1,90 – 1,95 – 1,95 – 1,95 – 2,00 –  
2,00 m 140 cm széles viszkóz; 
rávasalható szövött közbélés
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 4 cm 
felhajtás az alján és ujja alján, a 
b) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák

Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x 
4 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
7 ujja  2x
b) öv 2x 86 – 88 – 90 – 92 – 94 - 96 cm 
hosszú, 9 cm széles
Vasaljunk közbélést az eleje és háta 
alátétre (3, 4 rész).

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

Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

n  Mellszűkítő  1-es ábra 
Hajtsuk össze az elejét színével befelé 
úgy, hogy a szűkítő vonalai egymásra 
illeszkedjenek. Gombostűzzük 
és varrjuk össze a szűkítőket az 
oldalától a csúcsa felé, a csúcsában 
csomózzuk el a szálakat. Vasaljuk 
lefelé a szűkítőket. 

n  Vállvarrás  2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát, 1 jel. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. Varrjuk 
össze az alátét vállvarrását is, 2 jel. 
A ráhagyást vasaljuk szét, az alátét 
külső szélét tisztázzuk el.

n Nyakkivágás stircelése alátéttel 
3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az alátétet a kivágásra, 
a vállvarrásokat ekkor illesszük 
egymásra. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk 
be az öltésig. Hajtsuk fel az alátétet, 
a ráhagyást vasaljuk az alátétbe, és 
szorosan a felvarrás mellett varrjuk le. 
Hajtsuk be, és vasaljuk le az alátétet. 
Belső szélét kézzel varrjuk a vállvarrás 
ráhagyására. 

n Ujja behúzása  4-es ábra
Az ujja felső szélének behúzásához 
a jelölt varrásvonal mindkét oldalán 
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nagy öltéshosszal varrjunk végig 
a jelölések között. Húzzuk meg az 
alsószálat, míg az ujja a karkivágásba 
illik. Csomózzuk el a szálakat, 
egyenletesen osszuk el a bőséget.  

n Ujja bevarrása  
5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: az ujja és 
eleje 3-as jelét egymásra, az ujjakör 
jelölését a vállvarrásra illesszük. 
Varrjuk be az ujját, a ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk az elejébe és a hátába.

n Oldalvarrás és ujja varrása  
6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
az ujja bevarrását. Gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalát és az ujját, 5 
jel. A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra.

n Felhajtás  7-es ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, gombostűzzük, és 
férceljük le. Tisztázott szélét behajtva, 
láthatatlan, laza, kézi öltésekkel 
varrjuk le, vagy 3,5 cm szélesen 
tűzzük le. Ugyanígy varrjuk le az ujja 
felhajtását.

n  Öv varrása  8-as ábra
Színt színnel szemben varrjuk össze 
az öv részeit egy hosszú darabbá. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk 
félbe hosszában színével befelé. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
szélét, a hosszanti oldalán hagyjunk 
nyitva 3 cm-t a kifordításhoz. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, a 
sarkokon ferdén vágjuk le. Fordítsuk 
ki, vasaljuk le az övet, a nyílást varrjuk 
be kézzel. 

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.
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