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Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 64 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 1,70 m 140 cm 
széles elasztikus kevert szálas pamut; 
rávasalható szövött közbélés; 0,55 m 
7 mm-es gumi; 7 db kis gomb
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Gomblyukak és gombok jelölése 
az 5-ös részben= 36-os méret. 
Többi méret: az alsó helye minden 
méretnél azonos, a felsőt ezzel 
azonos távolságban jelöljük be a felső 
szélétől, a többit egyenletesen osszuk 
be a kettő közé. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben
Szabás:
1 eleje  2x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 háta vállrész, 
félbehajtott anyagból 2x 
4 ujja  2x
5 elejepánt 2x
6 megkötős gallér  2x
Vasaljunk közbélést az elejepántra 
(5-ös rész).
Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Mellszűkítő  
1-es ábra
Színével befelé hajtsuk össze az elejét, 
gombostűzzük össze a mellszűkítők 
vonalát. Varrjuk össze a szűkítőket az 
oldalától a csúcsáig. Csomózzuk el a 
szálakat, vasaljuk lefelé a szűkítőket.

Háta vállrész felvarrása 
2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az egyik vállrészt a hátára, 1 jel, 
a másik vállrészt belülről színével 
a háta fonákoldalára. Varrjuk fel a 
vállrészeket. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre. Vasaljuk át a vállrészeket a 
ráhagyáson felfelé. Vasaljuk be a belső 
vállrész válla szélének ráhagyását. 

Varrjuk a vállrészt az elejére  
3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük, 
és varrjuk a külső vállrészt az elejére, 
2 jel. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
és vasaljuk a vállrészbe. A belső 
vállrészt férceljük, és kézzel varrjuk a 
felvarrásra. 

Oldalvarrás és felhajtás  
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalvarrást, 5 jel. A 
ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk a 
hátába. A felhajtásráhagyást vasaljuk 
be, behajtva gombostűzzük meg, és 
keskenyen tűzzük le.

Varróiskola kezdo“knek

Elejepánt felvarrása  
5-ös ábra
Színt színnel szemben varrjuk fel 
az elejepántot az elejére, 3 jel. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, vasaljuk 
a pántba. Vasaljuk be a pánt másik 
hosszanti szélének ráhagyását is. 
A hajtásvonalon hajtsuk ki a pántot 
színoldalakkal befelé. Varrjuk össze a 
pánt felső és alsó végét. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre. Az utolsó öltésig 
vágjuk be a nyakkivágásnál a pánt 
felvarrásának ráhagyását (nyíl).

Elejepánt behajtása  
6-os ábra
Fordítsuk ki az elejepántot, vasaljuk 
le a szélét. Belső szélét férceljük a 
felvarrásra. Keskenyen tűzzük le a 
pántot kívülről a felvarrás hornyában, 
ezzel a belső szélét is levarrjuk. 

Megkötős gallér  
7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a gallér részeit, varrjuk 
össze a háta középvarrást. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. Színt színnel 
szemben gombostűzzük a gallér 
egyik szélét a nyakkivágásra, 3 jel, 
a jelöléseket illesszük az elejepánt 
felvarrására (bevágás). Varrjuk fel a 
gallért. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
az ívelésnél vagdossuk be. 

Megkötős gallér  
8-as ábra
A hajtásvonalon hajtsuk össze a 
gallért színével befelé. Az ábra szerint 
varrjuk össze a megkötő szélét 
a gallér felvarrásáig. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. Fordítsuk ki a gallért és a 
megkötőt, vasaljuk le. A gallér belső 
szélét behajtva gombostűzzük, és 
kézzel varrjuk a felvarrásra. 

Szegőzött ujja  
9-es ábra
Az első jelölt hajtásvonalon hajtsuk 
össze az ujját fonákoldalával befelé. 
A jelölés szerint tűzzük le a hajtást. 
Így tűzzük le a sorban egymás után 
a szegőket. Vasaljuk a szegőket az 
ujja hátsó széle felé. Hajtsuk félbe 
hosszában színével befelé az ujját. 
Varrjuk össze az ujja varrását. A 
ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk le. 

Ujja alsó széle /gumibehúzás  
10-es ábra
Az ujja alsó szélének ráhagyását 

vasaljuk be 5 mm és 1 cm 
szélesen, gombostűzzük meg. 
Tűzzük le keskenyen a ráhagyást, 
ekkor hagyjunk kis nyílást a gumi 
behúzásához. Vágjuk két darabba a 
gumit, biztosítótűvel húzzuk be az ujja 
alsó szélébe. Varrjuk össze a két végét 
kényelmes bőségben. Varrjuk be a 
nyílást.

Ujja bevarrása  
11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: illesszük 
egymásra az ujja és oldalvarrást, 

az ujja és eleje 7-es jelét, a középső 
szegőt a háta vállrész válla jelölésére. 
A jelölések között kissé tartsuk 
be az ujjakört. Varrjuk be az ujját. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és az ujjakör 
mentén vasaljuk az ujjába.

Gomblyukak és gombok   
12-es ábra
Varrjunk a gomb méretének megfelelő 
nagyságú hosszanti gomblyukakat 
a jobb elejepántba a jelölés szerint. 
Varrjuk fel a gombokat a bal 
elejepántra. 

B szabásmintaív, kék kontúr
Kiszabandó részek: 1-6

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

Gr. 36
Gr. 38
Gr. 40
Gr. 42
Gr. 44

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból, a 6-os részt utoljára, 
kihajtott anyagból szabjuk. 
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