
121 B Joggingnadrág férfiaknak ddd

Méret: 46, 48, 50, 52, 54, 56
Hossza: 99 - 107 cm
Alja szárbőség: 38 - 43 cm
Nadrág felső széle= derékvonal alatt
Hozzávalók:
Minden mérethez 2,30 m 140 cm 
széles elasztikus kord; 0,40 m 140 cm 
széles bélés vagy pamut a zseblaphoz; 
2,60 – 2,75 – 2,85 – 3,00 – 3,10 - 3,30 
m 1 cm széles gumi; maradék közbélés
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 3 cm 
felhajtás, a 4-es rész már tartalmazza 
a ráhagyást
Szabás: 
Kord:
1 eleje nadrágrész 2x
2 háta nadrágrész 2x
3 öv, félbehajtott anyagból 1x
4 paszpól 2x
5 zseblap 2x
Bélés:
6 zseblap 2x
Varrás:

Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés
Bélés

Egyszegélyes zseb 1-es ábra
Férccel jelöljük át a zseb vonalát az 
anyag színoldalára. A zseb jelölt vonala 
fölé vasaljunk 4 cm széles közbélést az 
eleje fonákoldalára. Az anyag színén 
illanókrétával jelöljük be a szegély 
illesztési vonalát a jelölt vonaltól 2,3 cm-
re. Vasaljuk be a szegélyt hosszában, 
színével kifelé fele szélességűre.
Szegély felvarrása 2-es ábra
Kívülről gombostűzzük a szegélypántot 
az eleje nadrágrészre, a pánt hajtását 
a jelölt illesztési vonalra fektessük. 
A zseb végét jelöljük be a pánton. A 
jelölt vonalak között a szegélypánt 
hajtott szélétől 1,5 cm-re (szegély 
kész szélessége) varrjuk fel a pántot, 
a varrásvégeken visszaöltéssel. A pánt 
ráhagyását az ábra szerint hajtsuk 
vissza és gombostűzzük meg, hogy a 
bélés zseblap felvarrásakor ne fogjuk a 
varrásba.
Bélés zseblap felvarrása  3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
bélés zseblapot (6 rész) a szegélypánt 
felvarrása mellett, a jelöléseket a 
zseblap végének jelölésére illesszük. 
A szegélypánt felvarrása mellett 
1,5 cm-re varrjuk fel a zseblapot, a 
varrásvégeken visszaöltéssel.
Zseb bevágása 4-es ábra
Vágjuk be az anyagot a tűzésvonalak 
között középen a varrások vége 1 cm-
ig. A varrásvégeken a sarkok felé ferdén 
vágjunk be, hogy kis háromszögek 
keletkezzenek. Húzzuk be a zseblapot. 
Vasaljuk a szegélyt az oldalsó széle 
felé. A varrásvégeken levő kis 
háromszögeket húzzuk be, és varrjuk 
a szegélypántra, a varrásvégeken 
visszaöltéssel. 

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív: 1, 3, 4, 5 és 6
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Zseblapok összevarrása 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
nadrág zseblapot belülről a bélés 
zseblapra, illesszük egymásra a nadrág 
és zseblap oldalsó és felső szélét, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
zseblapokat. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el. 
Zseb befejezése 6-os ábra
Férceljük a zseblapokat a nadrág felső 
és oldalsó szélére. Kívülről a szegély 
oldalsó széle mentén (a bélés zseblap 
felvarrásának hornyában) tűzzük le, a 
varrásvégeken visszaöltéssel, ekkor a 
szegélyt ne fogjuk a varrásba.
Oldalvarrás/ szárak belső varrása 
 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az eleje nadrágrészt a hátára, 
gombostűzzük és varrjuk össze az 
oldalvarrást, 1 varrásjel, valamint a 
szárak belső varrását, 2 varrásjel, ekkor 
a térd tájékán levő jelöléseket illesszük 
egymásra. A ráhagyást tisztázzuk el és 
vasaljuk szét. 
Középvarrás 8-as ábra
Fordítsuk ki a nadrág egyik szárát. Színt 
színnel szemben húzzuk egymásba 
a nadrágszárakat, a szárak belső 
varrását illesszük egymásra. Varrjuk 
össze a középvarrást, a varrásvégeken 
visszaöltéssel. A ráhagyást tisztázzuk 
el, a felső szélétől a lépésív kezdetéig 
vasaljuk szét.

Öv 9-es ábra
Varrjuk össze az öv keskeny szélét a 
hajtásvonalig (= háta középvarrás), 
utána hagyjuk nyitva az öv 
behúzásához (=belső övrész). Vasaljuk 
szét a ráhagyást, folytatólag vasaljuk 
be. Hajtsuk az övet fele szélességűre, 
vasaljuk le a hajtást. A jelölés szerint 
tűzzük le az övet gumiháznak. 
Öv felvarrása 10-es ábra
Gombostűzzük az öv nyitott széleit a 
nadrág felső szélére, a háta közepét 
illesszük egymásra, az öv háta közepe 
nyitott része felül van. Varrjuk fel az 
övet. A ráhagyást vágjuk keskenyre, és 
összefogva tisztázzuk el. Hajtsuk fel az 
övet.

Gumi behúzása 11-es ábra
Vágjuk a gumit 3 egyenlő részre. 
Biztosítótűvel húzzuk be a gumiházba, 
kész bőség: 82 – 86 – 90 – 94 – 98 – 104 
cm. Kézzel varrjuk össze a gumi végét, 
varrjuk be a nyílást az övön.

Felhajtás 12-es ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, gombostűzzük meg. 
Kívülről, 2 cm szélesen tűzzük le a 
nadrág alsó szélét, ezzel a felhajtást is 
levarrjuk. Szabadidőanyagnál ikertűvel 
varrjuk. 

B szabásmintaív: 2A és 2B

Felfektetési rajz

Szabás: színével befelé 
hajtott dupla anyagból. 

140 cm széles anyag
140 cm széles bélés
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