
104 Blúz   dd

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

Hozzávalók:
1,15 – 1,20 – 1,20 – 1,20 – 1,20 m  
140 cm széles viszkóz; rávasalható 
szövött közbélés; 1 db 60 cm-es rejtett 
cipzár és hozzávaló varrógéptalp
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 4 cm felhajtás 
az alján, az a) rész ráhagyását az 
adatok már tartalmazzák
Szabás:
21 eleje, félbehajtott anyagból 1x
22 eleje seszli, félbehajtott anyagból 1x
23 háta  2x 
24 háta középső seszlirész  2x
25 háta oldalsó seszlirész  2x
26 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
27 háta alátét  2x
29 fodor  2x
a) ferdepánt a karkivágáshoz 2x 40 – 
41,5 – 43 – 44,5 - 46 cm hosszú, 5 cm 
széles
Vasaljunk közbélést az eleje és háta 
alátétre (26, 27 rész).
Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

n  Szűkítők  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. 
Varrjuk össze, és vasaljuk középre a 
háta szűkítőit.

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 Karkivágás   3-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével kifelé 
és vasaljuk le a ferdepántot (a). Színt 
színnel szemben gombostűzzük és 
1 cm szélesen varrjuk a ferdepántot 
a kivágásra, a pánt nyitott széle a 
ráhagyáson van. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk 
be. Hajtsuk be a pántot, férceljük és 
vasaljuk le, keskenyen tűzzük le a 
szélét.

n Fodor behúzása 4-es ábra
Vasaljuk be a fodor ráhagyását, 
az alsó szélének kivételével. 
Sűrű cikcakköltéssel varrjuk le a 
ráhagyást. Az öltés mellett vágjuk le 
a kiálló ráhagyást. A jelölt varrásvonal 
mindkét oldalán varrjunk végig nagy 

D szabásmintaív, 
piros kontúr
Kiszabandó részek: 
21 – 27 és 29

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.

öltéshosszal. Húzzuk meg az alsószálat 
az eleje felvarrási vonalának hosszára. 
Csomózzuk el a szálakat.

n Fodor felvarrása  5-ös ábra
Gombostűzzük a fodrot az elejére: 
a fodor felső széle a vállvarrásra, 
a behúzás vonala a felvarrás jelölt 
vonalára feküdjön. Egyenletesen 
osszuk el a behúzás bőségét. A 
behúzás vonalai között varrjuk fel 
a fodrot az elejére. Visszaöltéssel 
rögzítsük a varrás végét.

n Hajtások/ eleje seszli  6-os ábra
Színoldalán a nyíl irányába rakjuk be, 
és férceljük a felső szélére az eleje 
seszli hajtásait. Színt színnel szemben 
gombostűzzük és varrjuk a seszlit az 
elejére, 5 jel. A ráhagyást vágjuk 7 mm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk felfelé.

n Háta seszli  7-es ábra
A háta oldalsó seszlirészeket színt 
színnel szemben fektessük a középső 
seszlirészre, gombostűzzük és varrjuk 
össze a szabásvonalvarrásokat, 3 jel.
A ráhagyást tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét. Színt színnel szemben 
gombostűzzük és varrjuk a háta seszlit 
a hátára, 4 jel, a seszli varrásait ekkor 
illesszük a szűkítőkre. A ráhagyást 
vágjuk 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk a hátába. 
Tisztázzuk el a hátsó szélek ráhagyását.

n  Háta cipzár és középvarrás    
8-as ábra
Varrjuk be a rejtett cipzárt a háta 
szélébe, ld.: http://burda.hu/burda_
praktikus/cipzar-rejtve-bevarrt/
A fogazat a nyakkivágás varrásvonalán 
kezdődik. Színt színnel szemben 
fektessük egymásra a háta 
alkatrészeket. Varrjuk össze a 
középvarrást alulról a cipzárig, ekkor 
a cipzárpánt alsó végét kissé húzzuk 
kifelé. Visszaöltéssel rögzítsük a 
varrásvégét. Vasaljuk szét a ráhagyást. 

n Nyakkivágás /alátét  
9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a nyakkivágásra, a 
vállvarrásokat illesszük egymásra. 
Az alátét hátsó szélét hajtsuk be 
a cipzárnál. Varrjuk fel az alátétet, 
a ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vagdossuk be az öltésig.

n Alátét  10-es ábra
Hajtsuk be az alátétet a kivágásba, 
a ráhagyást vasaljuk az alátétbe, és 
szorosan a varrás mellett varrjuk rá. 
Hajtsuk be az alátétet, vasaljuk le a 
kivágás szélét. Az alátét hátsó szélét 
kézzel varrjuk a cipzárpántokra, belső 
szélét a vállvarrás ráhagyására.

n Oldalvarrás 11-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, a seszli felvarrását 
illesszük egymásra, gombostűzzük 
és varrjuk össze az oldalát, 6 jel. A 

ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk a 
hátába, a karkivágásnál 5 mm hosszan 
varrjuk le az oldalvarrás mellett.

n Felhajtás 12-es ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk 
el, vasaljuk be, gombostűzzük le. 
Láthatatlan kézi öltésekkel varrjuk le: ne 
húzzuk feszesre a szálat, és csak egy-
két szálat vegyünk fel a tűvel. 

WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff 140 cm 55 “ 34 - 42

22
21

25

24

23

26

27

a

29



1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12


