
115 Cargonadrág  dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 110 cm
Alja szárbőség: 54-58 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 2,15 m 140 cm széles 
selyemkrepp; rávasalható szövött 
közbélés; 1 db 16 – 16 – 18 – 18 – 
18 cm-es cipzár; 1 db gomb; 2 db 
felvarrható műanyag patent  
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Cipzár tűzésvonala a 21-es részben 
= 36-os méret. Többi méret: az eleje 
közepétől ezzel azonos távolságban 
jelöljük be. Férccel jelöljük át az anyag 
színére a hajtás- és illesztési vonalakat, 
valamint az eleje közepét és a cipzár 
tűzésvonalát. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és felhajtás
Szabás:
21 eleje középrész  2x
22 háta középrész  2x
23 eleje övrész  4x
24 háta övrész, 
félbehajtott anyagból  2x
25 alámenet  1x
26 eleje felső oldalrész  2x
27 eleje alsó oldalrész  2x
28 háta felső oldalrész 2x
29 háta alsó oldalrész  2x
30 bújtató  1x
Vasaljunk közbélést a külső 
övrészekre. 
Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Oldalvarrás  1-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje oldalrészeket (felső és alsó) a 
háta oldalrészekre. Gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalvarrásokat,1 és 2 
varrásjel. A ráhagyást tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét.

Oldalzseb  2-es ábra
Tisztázzuk el az alsó oldalrészekre 
szabott alátétet, a hajtásvonalon 
vasaljuk be, és férceljük le. A felső 
oldalrészekre szabott zseblap alsó 
szélét tisztázzuk el. Az illesztési 
vonalon fektessük az alsó oldalrészt a 
felső oldalrészre, az oldalsó széleket 
férceljük össze.

Zseblapok felvarrása  3-as ábra
Gombostűzzük a rászabott zseblap 
alsó szélét a nadrágrészre. Kívülről 
a jelölés szerint tűzzük le az alsó 
nadrágrészt, ekkor a zseblapot is 
fogjuk a varrásba. 

Szabásvonalvarrás   4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az eleje középrészt az oldalrészre, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást, 3-as varrásjel. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, 

B szabásmintaív, piros kontúr
Kiszabandó részek: 21-30

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott 

dupla anyagból.
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összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
az eleje középrészbe. Ugyanígy varrjuk 
össze a háta szabásvonalvarrást, 4-es 
varrásjel. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk a háta 
középrészbe.

Szárak belső varrása   5-ös ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
a nadrágszárakat. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a szárak belső varrását, 
5-ös varrásjel. A ráhagyást tisztázzuk 
el, és vasaljuk szét. 

Eleje középvarrás  6-os ábra 
Tisztázzuk el a középvarrás és a 
rászabott alátét ráhagyását. Fordítsuk 
ki az egyik nadrágszárat. Színt 
színnel szemben húzzuk egymásba 
a nadrágszárakat. A szárak belső 
varrásának végét gombostűzzük 
egymásra, aztán gombostűzzük és 
varrjuk össze az eleje középvarrást a 
hasítékjeltől a szárak belső varrásáig. 
Visszaöltéssel rögzítsük a varrást.

Hasíték  7-es ábra
A jobb eleje nadrágrész alátétét a jelölt 
eleje közepén hajtsuk be, és férceljük 
le. A bal nadrágrész alátétét az eleje 
közepén 7 mm szélesen hagyjuk 
túlnyúlni (=alámenet), a maradék 
alátétet hajtsuk be, férceljük le a takart 
cipzárhoz. 

Cipzár  8-as ábra
Szorosan a fogazat mellett 
gombostűzzük és varrjuk az alámenetet 
a cipzárpántra (cipzárbevarró talppal). 
Zárjuk össze a cipzárt. Középvonalon 
illesztve gombostűzzük össze a 
hasítékot. 

Cipzár  9-es ábra
A hasíték jobb szélén az alátétet belülről 
gombostűzzük a cipzárpántra, ekkor a 
nadrág elejét ne fogjuk bele. Varrjuk a 
cipzárpántot az alátétre. Tűzzük le a 
jobb elejét kívülről a jelölt tűzésvonalon, 
ekkor az alátétet is levarrjuk.

Alámenet  10-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé az alámenetet. Varrjuk össze 
az alsó szélét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre. Fordítsuk ki, és vasaljuk 
le az alámenetet. A nyitott hosszanti 
széleket összefogva tisztázzuk el. 
Gombostűzzük az alámenetet a 
hasíték bal széle alá, a tisztázott szélét 

fektessük a cipzárpánt alá. A már 
meglévő tűzés vonalon tűzzük le. Alul 
kézzel varrjuk az alámenetet az alátétre. 

Háta középvarrás 11-es ábra
Színt színnel szemben húzzuk 
egymásba a nadrágszárakat, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
maradék középvarrást a szárak belső 
szélétől a háta felső széléig. Vasaljuk 
szét a ráhagyást felülről a lépésív 
kezdetéig.

Eleje hajtás/ öv oldalvarrása 
12-es ábra
A nyíl irányába rakjuk be az eleje 
hajtását (a szabásvonalvarrás a hajtás 
jelölt vonalára illeszkedik). Férceljük le 
a hajtást a nadrág felső szélén. Varrjuk 
össze a közbéléssel megerősített és 
a sima övrészek oldalvarrását, 7-es 
varrásjel. Vasaljuk szét a ráhagyást.  

Övbújtató  13-as ábra
A bújtatóhoz szabott pánt hosszanti 
széleit vasaljuk be középre, majd 
hajtsuk félbe a pántot, és keskenyen 
tűzzük le a széleket. Vágjuk 5 egyenlő 
hosszú darabra a pántot. A darabok 
nyitott szélét sűrű cikcakköltéssel 
tisztázzuk el.
Férceljünk fel kettőt az eleje hajtások 
mellé, kettőt az oldalvarrások mögött 
4 cm-rel, és egyet a háta középvarrás 
fölé a nadrág felső szélére. 

Öv felvarrása 14-es ábra
A közbéléssel megerősített övrészt 
színt színnel szemben gombostűzzük 
a nadrág felső szélére, 8-as varrásjel, 
az oldalvarrásokat illesszük egymásra. 
varrjuk fel az övet, az övbújtatókat 
fogjuk a varrásba. A ráhagyást vasaljuk 
az övbe. 

Belső öv 15-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
közbélés nélküli övrészt a már felvarrt 
övre, az oldalvarrásokat illesszük 
egymásra. Az alsó szélének ráhagyását 
csak elöl hajtsuk be. Varrjuk össze 
a felső szélét, jobb szélét az eleje 
közepén, bal szélén az alámeneten. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, a 
sarkokon ferdén vágjuk le.

Öv belső széle 16-os ábra
Fordítsuk ki az övet, belső szélét 
férceljük a felvarrásra. Vasaljuk le az 

övet. Kívülről, a felvarrás hornyában 
tűzzük le. Készítsünk vízszintes 
gomblyukat a jelöléstől kezdve az öv 
jobb szélébe. Varrjuk fel a gombot az 
alámenetre.

Övbújtató felvarrása 17-es ábra
A bújtatót az öv felvarrása alatt 1 cm-
rel hajtsuk fel. Felső végét behajtva 
gombostűzzük és keskenyen varrjuk 
az öv felső szélére. A varrás elejét és 
végét visszaöltéssel erősítsük meg. A 
zseb belső oldalára varrjuk fel a jelölés 
szerint a patent felsőrészeket, ekkor 
ne öltsünk át kívülre. Az alsórészeket 
varrjuk fel a nadrágra a megfelelő 
helyre.

Hajtóka  18 -as ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el. 
A hajtóka hajtásvonalán hajtsuk be 
és férceljük le a nadrág alsó szélét. 
Vasaljuk le a szélét. Tűzzük le a 
felhajtást. A felhajtás hajtásvonalán 
hajtsuk ki a nadrág szárát, vasaljuk le, 
laza kézi öltésekkel varrjuk le a hajtókát.
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