
101 Ruha  dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 102 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 1,65 m 140 cm széles 
elasztikus viszkózdzsörzé; rávasalható 
elasztikus varrószalag; 1,70 – 1,70 – 
1,70 – 1,80 – 1,80 – 1,80 m 1 cm széles 
dzsörzé ferdepánt; ikertű
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 3 cm felhajtás 
az alján
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 ujja 2x
Vasaljunk rugalmas varrószalagot 
az eleje és háta nyakkivágására.  
Varrás:

Tudnivalókat a rugalmas anyagok 
varrásáról ld.: 
http://burda.hu/burda_praktikus/
rugalmas-anyagok-varrasa/

Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Kivágás szegése ferdepánttal  
1-es ábra 
Vasaljunk rugalmas varrószalagot 
az eleje és háta felső szélére. A jelölt 
varrásvonalon vágjuk le a kivágás 
ráhagyását a felvasalt varrószalag 
mellett. Gombostűzzük a dzsörzé 
ferdepántot a felső szélére, a belső 
oldalon a külsőnél 1 mm-rel szélesebb 
legyen a pánt. Keskenyen tűzzük le a 
pántot kívülről. 

Válla összefércelése  
2-es ábra
Az illesztési vonalon gombostűzzük 
és az ábra szerint férceljük a háta válla 
szélét az eleje szélére, 1-es varrásjel. 

Oldalvarrás  
3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük a hátát 
az elejére, gombostűzzük és varrjuk 
össze az oldalát, 2 jel.  A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 

Ujja 
4-es ábra
Vágjuk le az ujja alsó szélének 
ráhagyását. Fogjuk ferdepántba a 
kivágásnál leírtak szerint. Hajtsuk félbe 
hosszában színével befelé az ujját. 
Varrjuk össze az ujja varrását, 3 jel. 
Vágjuk le a ráhagyást 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra. Az alsó szélén a ferdepántot és 
a ráhagyást kézzel varrjuk le. 

Ujja bevarrása  
5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: az ujja és eleje 

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással
A és B szabásmintaív: 1 - 3

Varróiskola kezdo“knek

4-es jelét illesszük egymásra, az ujja 
varrását az oldalvarrásra, az ujjakör 
jelölését a válla jelölésre. Varrjuk be az 
ujját. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el. 

Felhajtás  
6-os ábra
A felhajtásráhagyást vasaljuk be, 
gombostűzzük és kívülről ikertűvel,  
2,5 cm szélesen tűzzük le. 
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Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: a felfektetési rajz szerint színével befelé hajtott 
dupla anyagból.
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