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Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54
Hossza: 70 cm

Hozzávalók:
1,60 – 1,65 – 1,65 – 1,65 – 1,65 –  
1,70 m 140 cm széles selyem; 
rávasalható szövött közbélés; 2 db kis 
gomb
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján és az ujja 
alján 3 cm felhajtás
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3  eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
4 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
9 ujja 2x
10 ujjapánt 2x

Vasaljunk közbélést a 3 és 4 részre.

Varrás:

Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Mellszűkítő 
1-es ábra
Hajtsuk össze az elejét színével befelé 
úgy, hogy a szűkítő vonalai egymásra 
illeszkedjenek. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a szűkítőt az oldala felől 
a csúcsáig. Csomózzuk el a szálakat. 
Vasaljuk lefelé a mellszűkítőt.

Vállvarrás 
2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára. Gombostűzzük 
és varrjuk össze a vállvarrást, 1 
jel. Tisztázzuk el és vasaljuk szét a 
ráhagyást. Varrjuk össze az alátét vállát 
is, 2 jel. Az alátét külső szélét tisztázzuk 
el.

Nyakkivágás /alátét  
3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a nyakkivágásra, a 
vállvarrásokat illesszük egymásra. 
Varrjuk fel az alátétet. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelésnél 
vagdossuk be az öltésig.

Alátét behajtása  
4-es ábra
Fordítsuk be az alátétet a kivágásba, 
a ráhagyást vasaljuk az alátétbe, és 
szorosan a varrás mellett varrjuk le. 
Hajtsuk be az alátétet, vasaljuk le a 
nyakkivágást, az alátét belső szélét 
öltsük a vállvarrás ráhagyására. 

Oldalvarrás / hasíték  
5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
össze az oldalát, 3 jel, és varrjuk 

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív: 1, 9 és 10
B szabásmintaív: 2 – 4
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össze a karkivágástól a hasítékjelig. 
Visszaöltéssel rögzítsük a 
varrásvégeket. A ráhagyást tisztázzuk 
el, és vasaljuk szét, folytatólag vasaljuk 
be a hasítékráhagyást. 

Ujjapánt 
6-os ábra
Az ujjapántot hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé. Varrjuk össze a 
hosszanti széleket és az egyik végét. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, a 
sarkon ferdén vágjuk le. Fordítsuk ki, 
és vasaljuk le a pántot. Tisztázzuk 
el a nyitott végét. A másik végébe 
a jelölésre varrjuk be a gomblyukat. 
Gombostűzzük a nyitott végét az ujja 
fonákoldalára, és varrjuk fel az ábra 
szerint. Varrjuk fel a gombot az ujja 
színére a jelölésre.

Ujja 
7-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé az ujját. Gombostűzzük és 
varrjuk össze, 8 jel. A ráhagyást 
tisztázzuk el és vasaljuk szét. Az 
ujjafelhajtást tisztázzuk el, vasaljuk be, 
gombostűzzük és laza, láthatatlan kézi 
öltésekkel varrjuk le. 

Ujja bevarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
be az ujját a karkivágásba: az ujja és 
eleje 7-es jelét illesszük egymásra, az 
ujja varrását az oldalvarrásra, az ujjakör 
jelölését a vállvarrásra. Férceljük és 
varrjuk be az ujját. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, és 
az ujjakör mentén vasaljuk az ujjába. 

Felhajtás / hasíték  
9-es ábra
Simítsuk ki az oldalhasíték ráhagyását. 
A felhajtást tisztázzuk el, vasaljuk 
be, gombostűzzük és kézzel varrjuk 
le. Hajtsuk be a hasítékráhagyást, 
gombostűzzük és kézzel varrjuk a 
felhajtásra.

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: A felfektetési rajz szerint hajtott anyagból. Az ujját utoljára, 
kihajtott anyagból, szimmetrikusan szabjuk.
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