
108 Blúz dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza: 66 cm 

Hozzávalók:
1,65 - 1,70 – 1,70 – 1,70 – 1,75 –  
1,75 m 140 cm széles viszkóz; 
rávasalható szövött közbélés; 0,50 m 
1,5 cm széles gumi; 1 db kis gomb;  
7 db felvarrható patent
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és felhajtás 
Szabás:
1 eleje  2x
2 eleje záródáspánt  2x
3 háta, félbehajtott anyagból 1x
4 ujja  2x
5 fodor 2x
6 állógallér, félbehajtott anyagból 2x
7 alátét pánt az ujjához 2x
Vasaljunk közbélést a 2-es és 6-os 
részre (csak a külső gallérra). 
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Mellszűkítő 1-es ábra 
Fektessük az elejét színével belül 
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 szűkítőt. Ugyanígy 
varrjuk össze a háta szűkítőt, vasaljuk 
középre.  

Fodor 2-es ábra
A fodorhoz szabott pánt hosszanti 
szélén vasaljuk be a ráhagyást. Sűrű 
cikcakköltéssel tűzzük le a hajtás 
szélét, a kiálló ráhagyást vágjuk le 
az öltés mentén. Húzzuk be a fodor 
másik hosszanti szélét, ehhez a jelölt 
varrásvonal mindkét oldalán varrjunk 
végig nagy öltéshosszal. Fogjuk meg 
az alsószálat, és toljuk össze rajta 
az anyagot a blúz eleje szélének 
hosszára. 

Záródáspánt fodorral  
3-as ábra
Férceljük a fodrot fonákoldalával 
az eleje széle színére. Színt színnel 
szemben gombostűzzük és varrjuk 
a záródáspántot a fodor fölé, 1 jel. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és 
vasaljuk a pántba. A pánt másik 
hosszanti szélének ráhagyását 
vasaljuk be. A hajtásvonalon hajtsuk 
be a pántot, és férceljük a felvarrásra. 
Kívülről, a pánt felvarrásában tűzzük 
le, ekkor a pánt belső szélét is fogjuk 
a varrásba. 

Váll- és oldalvarrás 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát (a háta válla 

szélét tartsuk be), 2 jel, és az oldalát, 
4 jel. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
a hátába.

Állógallér 5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a közbéléssel megerősített 
(külső) gallért a nyakkivágásra,  
3 jel, a jelölést illesszük a vállvarrásra. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és 
vasaljuk a gallérba. A másik (belső) 
gallér felvarrási szélén vasaljuk be 
a ráhagyást. Színt színnel szemben 
gombostűzzük a belső gallért a 
külsőre, varrjuk össze a széleket. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, vágjuk 
be. Fordítsuk ki a gallért, vasaljuk le a 
szélét. A belső gallért férceljük le, és 
kézzel varrjuk a felvarrásra. 

Ujjafelhajtás és ujjakör behúzása 
6-os ábra 
Tisztázzuk el az ujjafelhajtást, 
vasaljuk be, és tűzzük le. Az ujjakör 
behúzásához a csillagok között nagy 
öltéshosszal varrjunk végig a jelölt 
varrásvonal mindkét oldalán. Egyelőre 
csak kicsit húzzuk meg az alsószálat.

Ujja gumiháza  7-es ábra
Az alátétpánt hosszanti szélén 
tisztázzuk el a ráhagyást. 
Gombostűzzük a pántot az ujja 
fonákoldalára a jelölt vonal fölé. 
Varrjuk fel a pánt két hosszanti 
szélét. Húzzuk be a gumit kényelmes 
bőségre, két végét varrjuk az oldalsó 
ráhagyásra. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé az ujját, varrjuk össze, 
5 jel. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra. 

Ujja bevarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: az ujja és eleje 
6-os jelét illesszük egymásra, az ujja 
varrását az oldalvarrásra, az ujjakör 
jelölését a vállvarrásra. Húzzuk meg 
a behúzás szálát annyira, hogy az ujja 
a karkivágásba illeszkedjen. Férceljük 
és varrjuk be az ujját a karkivágásba. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és 
összefogva tisztázzuk el, és az ujjakör 
mentén vasaljuk az ujjába.  

Felhajtás 9-es ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, és tűzzük le. Készítsünk 
vízszintes gomblyukat az állógallér 
jobb végébe az x jelöléstől kezdve. 
Varrjuk fel a patent felsőrészeket a 
jobb záródáspánt belső oldalára, 
ekkor ne öltsünk át kívülre. Varrjuk fel 

az alsórészeket a bal záródáspántra, a 
felsőt a gallér felvarrása alatt 1,5 cm-

re, a legalsót az alsó szélétől 12 cm-re, 
a többit egyenlő közönként osszuk el. 

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív: 1-3 és 5-7
B szabásmintaív: 4 

WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff 140 cm 55 “ 34 - 44
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Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból. 
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