
111 Nadrágszoknya   dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 92 cm

Alja szárbőség: 85-99 cm
Hozzávalók:
2,20 – 2,20 – 2,20 – 2,25 – 2,25 m  
140 cm széles hosszában csíkos 
elasztikus gyapjúszövet; rávasalható 
szövött közbélés; 1 db 22 cm-es rejtett 
cipzár és hozzávaló varrógéptalp
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, alján  
4 cm felhajtás, az a) rész ráhagyását az 
adatok már tartalmazzák
Szabás:
1 eleje  2x
2 zseblap  2x
3 oldalsó csípőrész  2x
4 háta  2x
5 eleje derékrész, 
félbehajtott anyagból  2x
6 háta derékrész, 
félbehajtott anyagból  2x
a) megkötő 2x 85 – 87 – 89 – 91 –  
93 cm hosszú, 14 cm széles
Vasaljunk közbélést a külső eleje 
és háta derékrészre (5, 6), 3 cm 
széles közbélésdarabot az eleje ferde 
zsebnyílás szélére.

Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja

Svédzseb 1-es ábra 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a zseblapokat az eleje 
zsebnyílás szélére, 1-es varrásjel, 
a jelöléseket illesszük egymásra. A 
ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre. 
Hajtsuk be a zseblapokat, vasaljuk, és 
7 mm szélesen tűzzük le a szélét. 

Zseblapok összevarrása 2-es ábra
Gombostűzzük az elejét az oldalsó 
csípőrészre: a zsebnyílás a jelölt 
illesztési vonalon legyen. Férceljük le 
a zsebnyílást. Belül gombostűzzük 
a zseblapot az oldalsó csípőrészre 
szabott zseblapra. Varrjuk össze a 
széleit. 

Eleje hajtás 3-as ábra
A színoldalon, a nyíl irányába rakjuk 
be az eleje hajtását, a jelölt vonalakat 
illesszük egymásra, a felső szélén 
gombostűzzük meg. A zseblapot 
hajtsuk a hajtás fölé. Férceljük le a 
hajtást és a zseblapot, a zseblapot a 
nadrág oldalsó szélére is férceljük rá. 

Szárak belső varrása 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a szárak belső varrását, 
5-ös varrásjel. A ráhagyást tisztázzuk el 
és vasaljuk szét. 

Középvarrás 5-ös ábra
Fordítsuk ki az egyik nadrágszárat. 
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Színt színnel szemben húzzuk 
egymásba a szárakat, gombostűzzük 
össze a szárak belső varrását, majd 
a középvarrást. Varrjuk össze a 
középvarrást az eleje felső szélétől a 
háta felső széléig. Az ívelésnél vágjuk 
keskenyre a ráhagyást, tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét a felső szélétől a lépésív 
kezdetéig. 

Derékrész 6-os ábra 
Jelöljük be az eleje és háta derékrész 
alsó szélén a közepét. Színt színnel 
szemben és középvonalban illesztve 
gombostűzzük a közbéléssel 
megerősített eleje derékrészt az 
elejére, 4 jel. Varrjuk fel a derékrészt. 
A ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
és vasaljuk a derékrészbe. Ugyanígy 
varrjuk fel a hátára a háta derékrészt. 

Jobb oldalvarrás 7-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a jobb oldalvarrást, 3 
jel, a derékrész felvarrását illesszük 
egymásra. A ráhagyást tisztázzuk el és 
vasaljuk szét. 
Varrjuk be a cipzárt a nadrág bal 
oldalába, a fogazat a derékrész felső 
szélén kezdődik, ld.: http://burda.hu/
burda_praktikus/cipzar-rejtve-bevarrt/

Bal oldalvarrás 8-as ábra
Kissé zárjuk a cipzárt. Fektessük 
az elejét a hátára. Varrjuk össze a 
bal oldalát alulról a cipzárig, ekkor a 
cipzárpánt végét kissé húzzuk kifelé. 
Visszaöltéssel rögzítsük a varrást. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. 

Belső derékrész/jobb oldalvarrás 
9-es ábra
A közbélés nélküli derékrészeket színt 
színnel szemben fektessük egymásra, 
gombostűzzük és varrjuk össze a jobb 
oldalvarrását, 3 jel (a nadrágszoknyára 
szimmetrikusan). Vasaljuk szét a 
ráhagyást.

Derékrész stircelése  
10-es ábra
A belső derékrészt színt színnel 
szemben fektessük a már felvarrt 
külsőre, az oldalvarrásokat illesszük 
egymásra. Gombostűzzük össze 
a felső szélét. A derékrész oldalsó 
szélét 5 mm-rel a hasíték széle előtt 
hajtsuk vissza. A hasítékráhagyást a 
cipzárpánttal hajtsuk ki, és a derékrész 
fölött gombostűzzük meg. Varrjuk 
össze a felső szélét, a ráhagyást vágjuk 
keskenyre. 

Derékrész befejezése  
11-es ábra
Fordítsuk ki a derékrészt, férceljük és 
vasaljuk le a szélét, alsó szélét férceljük 
a felvarrásra. Oldalsó szélét kézzel 
varrjuk a cipzárpántokra. Kívülről, 7 
mm szélesen tűzzük le a felső széle 
és a felvarrás mentén, ekkor a belső 
derékrészt is levarrjuk.

Felhajtás/ megkötős öv 
12-es ábra 
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, és kívülről, 3 cm szélesen 

tűzzük le. Varrjuk össze színt színnel 
szemben az öv részeit, vasaljuk szét 
a ráhagyást. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé az övet, varrjuk össze a 
szélét körben, kis részt hagyjunk nyitva 
a kifordításhoz. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk le. 
Fordítsuk ki, vasaljuk le az övet, kézzel 
varrjuk be a nyílást. Jelöljük be az öv és a 
háta derékrész közepét. Középvonalon 
illesztve varrjuk fel az övet a derékrészre 
a felső szélétől 1 cm-re.

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.
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