
106 Blúz  dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 63 cm
Hozzávalók:
1,50 – 1,50 – 1,50 – 1,50 - 1,55 – 1,55 
m 140 cm széles viszkóz; rávasalható 
szövött közbélés; 1 db gomb 
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Férccel jelöljük át az anyag színére az 
1-es rész hajtásvonalait és a gallérra a 
háta középvonalat.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az 5-ös 
rész már tartalmazza a ráhagyást
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
4 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
5 gombolóhurok 1x
6 ujja felső része 2x
7 ujja középső része  2x
8 ujja alsó rész eleje  2x
9 ujja alsó rész háta  2x
10 ujja alátét  2x
11 gallér  4x
Vasaljunk közbélést az eleje, háta 
és ujja alátétre, valamint a külső 
gallérrészekre (3, 4, 10 és 11).
Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Vállvarrás 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze a 
vállát, 1 jel. Varrjuk össze, ekkor a háta 
válla szélét tartsuk be. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. Színt 
színnel szemben fektessük az eleje 
alátétet a háta alátétre. Gombostűzzük 
és varrjuk össze a vállát, 2 jel. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. Az alátét külső szélét 
tisztázzuk el. 

Hajtások berakása  2-es ábra
A nyíl irányába rakjuk be, és 
gombostűzzük le az eleje kivágás 
hajtásait. Férceljük le a hajtásokat a 
kivágás ráhagyásán. 

Gallér  3-as ábra
Színt színnel szemben fektessünk 
egymásra egy-egy közbéléssel 
megerősített és sima gallérrészt. Varrjuk 
össze a külső íves szélén. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelésnél 
vagdossuk be. Fordítsuk ki és vasaljuk 
le a gallért. Középvonalon illesztve 
fektessük a jobb hátsó gallérvéget a 
bal hátsó gallérvégre, férceljük össze 
az alkatrészeket. Férceljük a gallért 
a nyakkivágásra, a gallér eleje végeit 
illesszük a 3-as jelölésre, a közbéléssel 
megerősített gallér van felül.

Alátét  4-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a gallér fölött a 
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nyakkivágásra, a vállvarrásokat és a 
hasítékjeleket (eleje közepe) illesszük 
egymásra. Varrjunk végig a kivágás 
vonalán és folytatólag szorosan a 
hasítékjelölés körül, a hasíték alsó 
végén 2-3 öltést keresztben, a gallért 
fogjuk a varrásba. A hasíték jobb szélén 
a sarokban szakítsuk meg a varrást 1 
cm-re, visszaöltéssel erősítsük meg a 
varrás végét. Vágjuk be a hasítékot, a 
kivágásráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vagdossuk be.

Gombolóhurok  5-ös ábra
A gombolóhurokhoz szabott pántot 
hajtsuk össze színével befelé. A hajtás 
mellett 5 mm-re varrjuk össze, a szálat 
hagyjuk hosszúra elvágáskor. Fűzzük 
stoppolótűbe, a ráhagyást vágjuk 
keskenyre, és a tűt fokával előre toljuk a 
hurokba, így fordítsuk ki. Fogjuk össze 
a két végét, toljuk az alátét és az eleje 
közé a nyílásba. Varrjuk össze a nyílást, 
ezzel felvarrjuk a gombolóhurkot.

Oldalvarrás  6-os ábra 
Hajtsuk be az alátétet, vasaljuk 
le, belső szélét pár kézi öltéssel 
rögzítsük a vállvarrás ráhagyására. 
Varrjuk fel a gombot. Színt színnel 
szemben fektessük az elejét a hátára. 
Gombostűzzük és varrjuk össze 
az oldalvarrást, 4 jel. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra.

Ujjarészek behúzása 7-es ábra
Húzzuk be az alsó ujjarészek (8 
és 9) hosszabb íves szélét: nagy 
öltéshosszal varrjunk végig a jelölt 
varrásvonal mindkét oldalán. Húzzuk 
meg az alsószálat a középső ujjarész 
hosszára. Csomózzuk el a szálakat, 
egyenletesen osszuk el a bőséget. 

Ujjarészek összevarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben varrjuk az alsó 
ujjarészek behúzott szélét a középső 
ujjarész két hosszanti szélére, 5 és 6 jel. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk a középső részbe. 

Ujja varrása  9-es ábra
Színt színnel szemben varrjuk az alsó 
ujjarészt a felsőhöz, 8 jel. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
felfelé. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé az ujját. Varrjuk össze, 9 
jel.  A ráhagyást összefogva tisztázzuk 
el, és vasaljuk oldalra.

Ujja alátét  10-es ábra
Színt színnel szemben varrjuk össze az 

ujjaalátét keskeny szélét. Vasaljuk szét 
a ráhagyást. Színt színnel szemben 
gombostűzzük az alátétet az ujja 
alsó szélére, a varrásokat illesszük 
egymásra. Varrjuk fel az alátétet, 7 jel. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre. Hajtsuk 
le az alátétet, a ráhagyást vasaljuk 
az alátétbe, és szorosan a felvarrás 
mellett tűzzük le. Hajtsuk be az alátétet, 
vasaljuk le, belső szélét tisztázzuk el, és 
laza kézi öltésekkel varrjuk le. 

Ujja bevarrása  11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 

az ujját a karkivágásba: ekkor az ujja és 
az eleje 10-es jelét illesszük egymásra, 
az ujja varrását az oldalvarrásra, 
az ujjakör jelölését a vállvarrásra. A 
jelölések között tartsuk be az ujját. 
Varrjuk be az ujját. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, és 
az ujjakör mentén vasaljuk az ujjába. 

Felhajtás 12-es ábra
Tisztázzuk el, vasaljuk be, és varrjuk le 
a felhajtást.
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Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag 

Szabás: a felfektetési rajz szerint színével befelé hajtott 

dupla anyagból.
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