
106 Pulóver   d

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 67 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 1,50 m 140 cm széles 
elasztikus dzsörzé; ikertű
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és 3 cm 
felhajtás az alján és ujja alján
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 ujja 2x
4 nyakpánt, félbehajtott anyagból 1x

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Tudnivalókat a rugalmas anyagok 
varrásához ld.: http://burda.hu/burda_
praktikus/rugalmas-anyagok-varrasa/

Vállvarrás 1-es ábra  
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze a vállvarrást, 1-es 
varrásjel, a háta válla szélét ekkor 
tartsuk be. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk a hátába.

Nyakpánt  2-es ábra
Színt színnel szemben varrjuk össze 
a nyakpánt keskeny szélét (=háta 
középvarrás). A ráhagyást vasaljuk 
szét. Jelöljük be a nyakpánt eleje 
közepét, a nyakkivágás eleje és háta 
közepét. Hajtsuk fele szélességűre a 
nyakpántot, nyitott széleit összefogva 
gombostűzzük a nyakkivágásra, a pánt 
varrását illesszük a háta közepére, az 
eleje közepe jelöléseket egymásra. 
Sűrű cikcakköltéssel varrjuk fel a 
pántot. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el. 

Oldalvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
hátát az elejére, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalát, 2-es varrásjel. 
A ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk a 
hátába.

Ujja varrása  4-es ábra
Az ujja hajtóka hajtásvonalán vasaljuk 
be az ujját, gombostűzzük meg. 
Kívülről, 5 cm szélesen ikertűvel tűzzük 
le a felhajtást, ld. a 6-os ábrán. Hajtsuk 
fel a hajtókát, férceljük le az illesztési 
vonalon. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé az ujját. Varrjuk össze az 
ujja varrását, 3-as varrásjel. A ráhagyást 
vágjuk 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el.

Ujja bevarrása 5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásra: az ujja varrását 
illesszük az oldalvarrásra, az ujjakör 
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jelölését a vállvarrásra, az ujja és az 
eleje 4-es jelét egymásra. Varrjuk be 
az ujját, közben az ujjakört a jelölések 
között tartsuk be. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el. 

Felhajtás 6-os ábra 
Vasaljuk be, gombostűzzük meg, 
és kívülről 2,5 cm szélesen ikertűvel 
tűzzük le a felhajtásráhagyást. 

Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag 

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