
112 Tunika dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 102 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 2,40 m 140 cm 
széles poliészterkrepp; rávasalható 
közbélés; 0,55 m 7 mm széles gumi; 
0,30 m 15 cm széles gyöngyös, rojtos 
szegély
Ráhagyások: 
1,5 cm varrásráhagyás körben
Szabás: 
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 sál 2x
4 eleje alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
5 ujja 2x
6 eleje felhajtásalátét, félbehajtott 
anyagból 1x
7 háta felhajtásalátét, 
félbehajtott anyagból  1x
Vasaljunk közbélést az alátétekre  
(4, 6 és 7).
Varrás:

Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Mellszűkítő	 1-es	ábra	
Hajtsuk össze az elejét színével 
befelé a mellszűkítő középvonalán. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
mellszűkítőt az oldala felől a csúcsáig, 
a csúcsában csomózzuk el a szálakat. 
Vasaljuk lefelé a szűkítőt.

Vállvarrás 2-es	ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát, 1-es varrásjel, 
ekkor a háta vállát tartsuk be. A varrás 
a nyakkivágás jelölt vonalán (nyíl) 
végződik, visszaöltéssel rögzítsük a 
varrást. A ráhagyást tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét.

Eleje	nyakkivágás	 3-as	ábra
Tisztázzuk el az alátét külső szélét. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet az eleje nyakkivágásra, 
a vállvarrás ráhagyását hajtsuk be. 
Varrjuk fel az alátétet, a varrásvégeket 
visszaöltéssel rögzítsük. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, ez eleje közepén az 
öltésig vágjuk be (nyíl).

Alátét	behajtása	 4-es	ábra
Hajtsuk az alátétet a kivágásba. A 
ráhagyást vasaljuk az alátétbe, és 
szorosan a felvarrás mellett varrjuk 
az alátétre a vállvarrástól az eleje 
közepéig. Hajtsuk be az alátétet. 
Vasaljuk és férceljük le a szélét. Az 
alátét válla szélét kézzel öltsük a 
vállvarrás ráhagyására. 

Sál/rojtos	szegély	 5-ös	ábra
Varrjuk össze a sál háta középvarrását. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Vágjuk 
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két egyenlő részre a rojtos szegélyt. 
Az ábra szerint férceljük a rojtos 
szegélyeket a sál két végére.

Sál varrása 6-os	ábra
A hajtásvonalon hajtsuk össze a sálat 
színével befelé. Varrjuk össze a szélét, 
a varrást a jelölésnél kezdjük és 
fejezzük be, a rojtos szegélyt ne fogjuk 
a varrásba, visszaöltéssel rögzítsük a 
varrásvégeket. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk 
le. A sál egyik felén a jelölésnél az 
öltésig vágjuk be a ráhagyást (nyíl). 

Sál	felvarrása	 7-es	ábra
Fordítsuk ki a sálat. Férceljük össze 
és vasaljuk le a széleket. A bevágott 
végét gombostűzzük és varrjuk a 
háta nyakkivágásra, a varrásvégeket 
visszaöltéssel rögzítsük. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vágjuk be, és 
vasaljuk a sálba. A sál másik végét 
behajtva gombostűzzük a felvarrásra, 
kézzel vagy géppel keskenyen varrjuk 
rá. 

Oldalvarrás 8-as	ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze az oldalát, 22-es 
varrásjel. A ráhagyást tisztázzuk el 
és vasaljuk szét. Varrjuk össze a 
felhajtásalátét oldalvarrását, 6-os 
varrásjel. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Tisztázzuk el az alátét felső szélét.

Felhajtásalátét	 9-es	ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a tunika alsó szélére, az 
oldalvarrásokat illesszük egymásra. 
Varrjuk fel az alátétet. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelésnél 
vagdossuk be. Hajtsuk le az alátétet. 
A ráhagyást vasaljuk az alátétbe, és 
szorosan a felvarrás mellett varrjuk 
rá. Fordítsuk be az alátétet. Szélét 
férceljük és vasaljuk le, felső szélét 
laza kézi öltésekkel varrjuk fel.

Ujja	 10-es	ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé az ujját. Varrjuk össze, 
3-as varrásjel. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk oldalra. 

Gumibehúzás	 11-es	ábra
Az ujja alsó szélének ráhagyását 
vasaljuk be, behajtva gombostűzzük 
meg, kész szélesség 8 mm. 
Keskenyen varrjuk le, a varrásvégeken 

visszaöltéssel, kis nyílást hagyjunk 
nyitva a gumi behúzásához. 
Biztosítótűvel húzzuk be a gumit, 
kényelmes csuklóbőségben varrjuk 
össze a két végét. Varrjuk be a nyílást.

Ujja	bevarrása	 12-es	ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, ekkor az 
ujja- és oldalvarrást, az eleje és ujja 
4-es jelét illesszük egymásra, az 
ujjakör jelölését a vállvarrásra. Az 
ujja felől férceljük és varrjuk be az 
ujját. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és az ujjakör 
ívén vasaljuk az ujjába.
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Kiszabandó	részek:	1-7

Felfektetési rajz
140	cm	széles	anyag

Szabás: a 
felfektetési rajz 
szerint színével 
befelé hajtott 
anyagból. A 
hajtáson túlnyúló 
3-as részt utoljára 
kihajtott anyagból 
szabjuk.
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