
114 Nadrág   dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 97 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 1,15 m 140 cm széles 
bielasztikus poliészter (I); 1,10 m  
140 cm széles dzsörzé (II); 70 – 75 – 
80 – 80 – 85 – 90 cm hosszú 4 cm 
széles gumi
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Férccel jelöljük át az anyag színére a 
szegő és a felhajtás vonalát. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 3 cm 
felhajtás
Szabás:
Bielasztikus poliészter (I):
1 eleje  2x
2 háta  2x
Dzsörzé (II):
3 oldalpánt  2x
Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe

Tudnivalókat a rugalmas anyagok 
varrásáról ld. itt: http://burda.hu/
burda_praktikus/rugalmas-anyagok-
varrasa/
Eleje szegő  1-es ábra
A szegő jelölt vonalán hajtsuk össze 
az elejét fonákoldalával befelé. 
Vasaljuk le, és keskenyen tűzzük le a 
hajtást. 
Oldalpánt  2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az oldalpántot az elejére, 1 varrásjel, a 
jelöléseket illesszük egymásra. varrjuk 
fel a pántot. A ráhagyást vágjuk le 7 
mm szélesre, összefogva tisztázzuk 
el, és vasaljuk a pántba. 
Szárak belső varrása  3-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé a nadrágszárakat, 
Gombostűzzük össze a szárak belső 
varrását, a jelöléseket illesszük 

egymásra. Varrjuk össze, ekkor a háta 
nadrágrészt nyújtsuk meg felülről a 
jelölésig. A ráhagyást vágjuk le 7 mm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el.
Középvarrás  4-es ábra
Fordítsuk ki az egyik nadrágszárat. 
Színt színnel szemben húzzuk 
egymásba a szárakat, gombostűzzük 
össze a középvarrást, a szárak belső 
varrását ekkor illesszük egymásra. 
Varrjuk össze a középvarrást az 
eleje felső szélétől a háta felső 
széléig. Tisztázzuk el a ráhagyást, 
vasaljuk szét a felső szélétől a lépésív 
kezdetéig. 
Gumi felvarrása  5-ös ábra 
Varrjuk össze a gumi két végét egy 
körszalaggá, kész bőség: 64 – 68 – 
72 – 76 – 80 – 84 cm. Előtte méréssel 
ellenőrizzük a kényelmes bőséget. 
Megnyújtva gombostűzzük a gumit 
a nadrág felső szélére (színére), a 
gumi varrását a háta középvarrásra 
illesszük. Cikcakköltéssel varrjuk fel a 
gumi alsó szélét. Hajtsuk be a gumit, 
kézzel varrjuk a felvarrás ráhagyására. 
Felhajtás  6-os ábra
A felhajtásráhagyást vasaljuk 
be, gombostűzzük le, és laza 
boszorkányöltésekkel varrjuk le. 
Csak egy-két szálat vegyünk a 
tűre a nadrágszáron, hogy kívülről 
láthatatlan maradjon az öltés.

Extra szabásminta, rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív
Kiszabandó részek: 1 - 3
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff I 140 cm 55 “ 34 - 44
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff II 140 cm 55 “ 34 - 44
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff I 140 cm 55 “ 34 - 44
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff II 140 cm 55 “ 34 - 44
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Felfektetési rajz
140 cm széles bielasztikus anyag (I) 140 cm széles dzsörzé (II)

Szabás: színével befelé hajtott 
dupla anyagból.




