
106 Nadrág  dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 91 cm
Alja szárbőség: 68-76 cm

Hozzávalók:
Minden méretre 2,75 m 140 cm széles 
pamutsztreccs; rávasalható szövött 
közbélés; 1 db 22 cm-es rejtett cipzár 
és hozzávaló varrógéptalp; 1db  
2,5 cm széles dupla D-karika csat
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 4 cm felhajtás
Szabás:
1 eleje nadrágrész  2x
2 háta nadrágrész  2x
3 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
4 háta alátét  2x
5 külső rész  4x

Vasaljunk közbélést az alátétre  
(3, 4 rész). 
Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Szűkítő 1-es ábra 
Hajtsuk össze a háta nadrágrészeket 
a szűkítő középvonalán színével 
befelé, illesszük egymásra a szűkítő 
vonalait. Gombostűzzük és a felső 
szélétől kezdve varrjuk össze, majd 
vasaljuk a háta közepe felé a háta 
nadrágrész szűkítőit. A szűkítő 
csúcsában csomózzuk el a szálakat. 
Ugyanígy varrjuk össze, és vasaljuk az 
eleje közepe felé az eleje nadrágrész 
szűkítőit.

Szárak belső varrása   2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az eleje nadrágrészeket a háta 
nadrágrészekre. Gombostűzzük 
és varrjuk össze a szárak belső 
varrását, 2-es varrásjel, közben a 
háta nadrágrészeket nyújtsuk meg 
kissé felülről a jelölésig.  A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 

Cipzár bevarrása 3-as ábra
Tisztázzuk el a háta hasíték szélét. 
Varrjuk be a cipzárt a nadrág felső 
széle jelölésétől, ld.: http://burda.hu/
burda_praktikus/cipzar-rejtve-bevarrt/

Középvarrás  4-es ábra 
Kissé húzzuk össze a cipzárt. 
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a nadrágrészeket, a szárak 
belső varrását illesszük egymásra. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
középvarrást az eleje felső szélétől a 
cipzár tűzésvonalának végéig, a cipzár 
végét kissé húzzuk ki, a varrásvégeket 
visszaöltéssel rögzítsük. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és a felső szélétől a 
lépésív elejéig vasaljuk szét. 

Külső rész 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük 
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egymásra a külső részeket. Az ábra 
szerint férceljük és varrjuk össze 
a széleket. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk 
be, a sarkokon ferdén vágjuk le. 
Fordítsuk ki a külső részeket, férceljük 
és vasaljuk le a széleket. Férceljük 
a külső részt az elejére, 2 jel, felül a 
ráhagyás, alul a felhajtásráhagyás 
kiáll. 

Oldalvarrás  6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az eleje nadrágrészt a hátára, 
gombostűzzük és varrjuk össze 
az oldalvarrást, 1-es varrásjel. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét, ekkor a külsőrész ráhagyását 
a háta nadrágrészbe vasaljuk. Színt 
színnel szemben fektessük a háta 
alátétet az eleje alátétre, varrjuk 
össze az oldalvarrást, 3-as varrásjel. 
Vasaljuk szét a ráhagyást, az alátét 
alsó szélét tisztázzuk el.

Felhajtás 7-es ábra
Tisztázzuk el, vasaljuk be, 
gombostűzzük meg és laza 
kézi öltésekkel varrjuk le a 
felhajtásráhagyást.

Nadrág felső széle/ alátét 
8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
alátétet a nadrág felső szélére, az 
oldalvarrásokat illesszük egymásra. 
Az alátét hátsó szélét a hasíték széle 
előtt 5 mm-rel hajtsuk vissza, és 
gombostűzzük meg. A hasítéknál a 
háta ráhagyását a cipzárpántokkal 
hajtsuk ki, és az alátét fölött 
gombostűzzük meg. Varrjunk végig 
a nadrág felső szélén. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre. 

Nadrág felső széle/ záródás  
9-es ábra
Hajtsuk be az alátétet. Férceljük és 
vasaljuk le a szélét. Öltsük az alátétet 
az oldalvarrás ráhagyására, az alátét 
hátsó szélét a cipzárpántokra. A bal 
külső rész pántját a hajtásvonalon 
bújtassuk a D-karikába, vágjuk le a 
hajtásvonaltól 3 cm-re, tisztázzuk el 
a szélét. Szorosan a D-karika mellett 
tűzzük le vagy kézzel varrjuk le a pánt 
végét. 

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból. 
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