
133 Hálózsák kisbabáknak 
Méret: 56-86
Hozzávalók:
0,90 – 0,90 – 0,90 – 1,00 – 1,00 – 
1,00 m 140 cm széles pamutpuplin 
(I); 1,00 – 1,00 – 1,00 – 1,10 – 1,10 – 
1,10 m 140 cm széles pamutdzsörzé 
(II); 1,70 m 1,70 cm széles készre 
hajtott ferde szegőpánt (ha nem 
a pamutdzsörzéből készítjük); 
rávasalható szövött közbélés; 40 – 40 
– 40 – 40 – 60 – 60 cm-es rejtett cipzár 
és hozzávaló varrógéptalp; 10 cm   
2 cm széles felvarrható tépőzár
Ráhagyások:
1 cm varrásráhagyás, az a) és b) 
rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák, nincs ráhagyás a 
nyak- és karkivágáson, valamint a 
vállpántokon
Szabás: 
Pamutpuplin:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
Pamutdzsörzé:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
a) ferde szegőpánt az elejére 1 x 61 
– 64 – 67 – 70 – 74 – 77 cm hosszú,  
3 cm széles
b) ferde szegőpánt a hátára 1x 73 – 
76 – 78 – 80 – 83 – 85 cm hosszú,  
3 cm széles
Vasaljunk közbélést az eleje és háta 
vállpántjára.

Anyag fonákja
Anyag színe
Bélés

Varrás:
Cipzár bevarrása a külső anyagba 
 1-es ábra
Nyissuk ki a cipzárt, felső oldalával 
lefelé fektessük az eleje bal oldalsó 
szélére. Cipzárbevarró talppal varrjuk 
fel a cipzárt a hasítékjelig. 

Cipzár bevarrása 2-es ábra
Ugyanígy varrjuk a másik cipzárpántot 
a háta hasíték szélére. 

Oldalvarrás /alja varrása 
 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára. Az ábra szerint 
gombostűzzük össze az oldalsó és 
alsó szélét, 1-es varrásjel. Varrjuk 
össze a cipzárig, a cipzár végét ekkor 
kissé húzzuk ki. 

Belső rész 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, varrjuk össze az 
oldalát és az alját úgy, mint a külső 
részen, de a jobb oldalán a hasítékot 
hagyjuk 2 cm-rel hosszabbra, mint a 
külső részen (nyíl). 

Két réteg stircelése 5-ös ábra
Nyissuk szét a cipzárt. Színt színnel 

Varróiskola kezdo“knek

B szabásmintaív, zöld kontúr
Kiszabandó részek: 1 és 2

Felfektetési rajzok:
140 cm széles pamutpuplin (I)

140 cm széles pamutdzsörzé (II)

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

56 - 86
Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

56 - 86
Stoff II 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

56 - 86
Stoff II 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

56 - 86
Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

56 - 86
Stoff II 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

56 - 86
Stoff II 140 cm 55 “

Gr. 56
Gr. 62
Gr. 68
Gr. 74
Gr. 80
Gr. 86

Szabás: a felfektetési rajz szerint 
színével befelé hajtott dupla 
anyagból. Az a) és b) részt 
kihajtott maradék anyagból 
szabjuk.

szemben toljuk a külső zsákot a 
dzsörzé zsákba. Gombostűzzük 
a dzsörzézsák hasíték szélét a 
cipzárpántokra. Cipzárbevarró talppal 
a hasítékjelig keskenyen tűzzük le. 
A hasíték maradék nyílását kézzel 
varrjuk a cipzárpántokra. 

Külső és belső réteg 6-os ábra
Fonákoldalakkal szemben húzzuk 
egymásba a két réteget, a cipzáras 
szélét vasaljuk le. A nyitott széleket és 
a kar- és nyakkivágás szélét férceljük 
össze.

Tépőzár felvarrása 7-es ábra
Az eleje vállpánt külső részére a jelölés 
szerint fektessük a tépőzár durva 
részét, kis csipesszel fogjuk rá, felső 
és alsó szélén keskenyen varrjuk fel. 
A háta vállpántot az illesztési vonalon 
gombostűzzük az elejére, jelöljük be 
a háta vállpánt belső felére a tépőzár 
helyét. Varrjuk fel a tépőzár bolyhos 
felét a háta vállpánt belső felére.

Ferdepánt előkészítése 8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra az a) és b) ferdepántot, 
varrjuk össze az egyik keskeny széleit. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk 
félbe hosszában színével kifelé a 
pántot, vasaljuk le, majd nyissuk szét. 
Egyik hosszanti szélét a bevasalt 
hajtási vasaljuk be.

Szélek szegése ferdepánttal 
 9-es ábra
Fordítsuk ki a zsákot dzsörzé 
oldalával kifelé. Színt színnel szemben 
gombostűzzük a ferdepánt nyitott 
szélét a zsák felső szélére, a pánt 
végét a cipzárnál hajtsuk be, a pánt 
varrását illesszük az oldalvarrásra.  
7 mm szélesen varrjuk fel a pántot.

Szélek szegése ferdepánttal  
 10-es ábra
Hajtsuk fel a pántot, a kar- és 
nyakkivágásnál hajtsuk ki és 
gombostűzzük meg. Keskenyen 
tűzzük le a pántot.

Szegés készre hajtott ferdepánttal 
 11-es ábra
A kész ferdepánt egyik hosszanti szélét 
hajtsuk ki, vasaljuk le, gombostűzzük 
a nyak és karkivágásra, a hajtásban 
varrjuk rá. A továbbiakban a 10-es 
lépés szerint készítsük.
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