
102 Nadrág dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 97 cm

Alja szárbőség: 34-40 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 2,00 m 140 cm széles 
elasztikus kevert szálas pamutanyag; 
2,20 – 2,35 – 2,45 – 2,55 – 2,70 –  
2,80 m 7 mm-es gumi; 1 db gomb; 1,50 
– 1,55 – 1,60 – 1,65 – 1,70 – 1,75 m  
5 cm széles szövött szegély
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Cipzár tűzésvonala az 1-es részben 
= 34-es méret. Többi méret: az eleje 
közepétől ezzel azonos távolságban 
jelöljük be. Férccel jelöljük át az anyag 
színére a tűzésvonalat, az illesztési 
vonalat és a felhajtás vonalát. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 3 cm felhajtás
Szabás:
1 eleje nadrágrész  2x
2 zseblap  2x
3 oldalsó csípőrész  2x
4 háta nadrágrész  2x
5 külső övrész  2x
6 eleje belső övrész, 
félbehajtott anyagból  1x
7 belső övrész, 
félbehajtott anyagból  1x
8 fodor, félbehajtott anyagból  1x
9 bújtató  1x
10 zseb  2 x 

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe

Hátsó zseb  1-es ábra 
Tisztázzuk el körben a zseb szélét. 
Először a felső szélének ráhagyását 
vasaljuk be, gombostűzzük meg, 
keskenyen és 1,2 cm szélesen tűzzük 
le. Vasaljuk be a zseb maradék szélét. 
Az illesztési vonalon férceljük a zsebet 
a háta nadrágrészre. Keskenyen és 7 
mm szélesen tűzzük le a zseb oldalsó 
és alsó szélét. 

Svédzseb 2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a zseblapokat az eleje 
nadrágrész zsebnyílás szélére, 1-es 
jel. A ráhagyást vágjuk keskenyre. 
Fordítsuk be a zseblapokat. Férceljük 
és vasaljuk le, keskenyen és 7 mm 
szélesen tűzzük le a szélét. 

Zsebnyílás fércelése  3-as ábra
Az ábra alapján a jelölt illesztési vonalon 
gombostűzzük a zsebnyílás szélét az 
oldalsó csípőrészre. Férceljük rá.

Zseblapok összevarrása 4-es ábra
Belülről, színt színnel szemben 
gombostűzzük és varrjuk a zseblapokat 
az oldalsó csípőrészre. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el. A zseb felső 
és oldalsó szélét férceljük az eleje 
nadrágrészre.

Extra szabásminta rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek A szabásmintaív: 1 – 3
B szabásmintaív: 4 - 10

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Stoff 140 cm 55 “

Oldalvarrás és szárak belső 
varrása   5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
nadrágrészeket a háta nadrágrészekre, 
gombostűzzük és varrjuk össze az 
oldalvarrást, 2-es jel, és a szárak belső 
varrását, 3-as varrásjel. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 

Külső öv felvarrása  6-os ábra 
Színt színnel szemben és középvonalon 
illesztve gombostűzzük és varrjuk a 
külső övrészeket a nadrág felső szélére, 
5 jel. A ráhagyást vágjuk keskenyre és 
vasaljuk szét. 

Középvarrás 7-es ábra
Fordítsuk ki az egyik nadrágszárat. 
Színt színnel szemben húzzuk 
egymásba a nadrágszárakat. A szárak 
belső varrásának végét gombostűzzük 
egymásra, aztán gombostűzzük és 
férceljük össze a középvarrást az 
eleje öv felső szélétől a háta öv felső 
széléig, ekkor ez eleje hasítékot is 
összeférceljük. 

Középvarrás 8-as ábra
Varrjuk össze a középvarrást a 
hasítékjeltől a háta felső széléig, a 
varrásvégeket visszaöltéssel rögzítsük. 
A ráhagyást vágjuk le 1 cm szélesre.

Eleje hasíték  9-es ábra
A rászabott alátétet és a középvarrás 
ráhagyását összefogva tisztázzuk el és 
vasaljuk a jobb nadrágrészbe. Férceljük 
az alátétet a jobb nadrág- és övrészre. 
A jelölés szerint tűzzük le a jobb 
nadrágrészt a hasítéknál, az alátétet 
fogjuk a varrásba. Keskenyen és 7 
mm szélesen tűzzük le a középvarrást 
a hasítékjeltől a háta széléig. Bontsuk 
ki a hasíték összefércelését. Varrjunk 
vízszintes gomblyukat az öv jobb 
szélébe a jelölés (X) szerint. 

Öv / felső fodor  10-es ábra
Varrjuk össze a fodorhoz szabott 
pántot egy körré. A ráhagyást vasaljuk 
szét. A hajtásvonalon hajtsuk össze 
a fodrot színével kifelé. Vasaljuk le a 
hajtást. Gombostűzzük össze az övet. 
A fodor nyitott szélét összefogva, színt 
színnel szemben gombostűzzük az öv 
felső szélére, a varrást illesszük a háta 
közepére. Férceljük fel a fodrot.

Belső öv 11-es ábra
Férceljük össze a belső övrészek 
szabásvonalvarrást, 4 jel. Vasaljuk szét 
a ráhagyást. Színt színnel szemben és 
középvonalon illesztve gombostűzzük 
az övrészeket a fodor fölött a külső övre, 
a keskeny széleket illesszük egymásra. 
Varrjuk fel a külső övrészeket, a fodrot 
fogjuk közre. A ráhagyást vasaljuk 
az övbe, az öv másik hosszanti 
szélének ráhagyását tisztázzuk el. 
Fordítsuk be az övrészeket, simítsuk és 
gombostűzzük a felvarrásra. Kívülről, a 
felvarrás hornyában tűzzük le, ezzel a 
belső övet is levarrjuk.

Gumibehúzás  12-es ábra
A gumibehúzáshoz tűzzük le az 
övet kétszer, egymástól 1 cm-
es távolságban, a varrást a belső 
varrásoknál fejezzük be. Bontsuk ki 
a fércelést. Vágjuk 3 egyenlő darabra 
a gumit. Biztosítótűvel húzzuk be 
a gumit a varrás nyílásán, a gumi 
végét gombostűzzük meg. Próbával 
ellenőrizzük a kényelmes bőséget. A 
gumi végét toljuk az eleje övrészbe, és 
gombostűzzük meg. A nyílást kézzel 
varrjuk be. Belülről tűzzük le az övet 
keresztben, ezzel levarrjuk a gumik 
végét. 

Övbújtató  13-as ábra
A bújtatóhoz szabott pánt hosszanti 
széleit vasaljuk be középre, majd 
hajtsuk félbe a pántot hosszában, 
vasaljuk le, és keskenyen varrjuk össze 
a széleket, a másik hosszanti szélét 
keskenyen tűzzük le. Vágjuk 7 egyenlő 
hosszú darabra a pántot, tisztázzuk el 
a végüket. 

Övbújtató felvarrása  14-es ábra
Varrjuk fel a bújtatókat a nadrágra az 
öv felvarrása alatt 2 cm-rel: az eleje 
közepétől mindkét irányban 6 cm-re, az 
oldalvarrásokra, a háta középvarrásra 
és a kettő között középen.

Felhajtás 15-ös ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, és gombostűzzük meg. 
A nadrág alsó szélét 2 cm szélesen 
hajtsuk be, és 7 mm szélesen tűzzük le. 
Varrjuk fel a gombot az övre.

Megkötős öv 16-os ábra
A szövött szegély két végét bontsuk 
ki 20 cm hosszan. Osszuk a szálakat 
3 egyenlő vastag részre, fonjuk össze, 
végét kössük el egy szállal.

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.
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