
103 Blúz  ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza: 66 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,65 m  
140 cm széles pamut keverékanyag; 
rávasalható szövött közbélés; 8 db 
gomb
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és felhajtás az 
alján
Szabás:
1 eleje mellrész  2x
2 eleje  2x
4 elejepánt  2x
5 háta, félbehajtott anyagból  1x
6 ujja  2x
7 kézelő  2x
8 hasítékalátét  2x
9 nyakfodor, félbehajtott anyagból 1x
10 fodor a mellrészhez, félbehajtott 
anyagból  2x
Vasaljunk közbélést az elejepántra 
és kézelőre (4 és 7 rész).
Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

1 Vállvarrás 
Színt színnel szemben fektessük 
az eleje mellrészt a hátára, 
gombostűzzük és varrjuk össze az 
előrehozott vállvarrást, 3-as varrásjel. 
A ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
a hátába. 

2 Fodor behúzása 
A fodor (10) egyik hosszanti szélén 
(amit nem húzunk be) és az egyik 
rövid szélén (=háta) vágjuk le a 
ráhagyást 7 mm szélesre, tisztázzuk 
el, vasaljuk be és 5 mm szélesen 
tűzzük le. A jelölt varrásvonal minkét 
oldalán nagy öltéshosszal varrjunk 
végig. Húzzuk meg az alsószálat, 
kész hossza: az eleje mellrész eleje 
és oldalsó széle + háta karkivágás a 
jelölésig. Csomózzuk el a szálakat. 

3 Fodor felfércelése 
Színt színnel szemben férceljük a 
fodrot a mellrész alsó és oldalsó 
szélére, folytatólag a karkivágásra, 
a bőséget egyenletesen osszuk el, 
a sarkokon rakjuk kis hajtásba a 
pántot. A fodor tisztázott vége a háta 
jelölésnél van (nyíl. 

4 Mellrész felvarrása I.
Színt színnel szemben, az eleje 
szélétől a sarokig gombostűzzük és 
varrjuk a mellrészt az elejére, a varrást 
a saroknál fejezzük be, a fodrot fogjuk 
a varrásba, az elejét kissé tartsuk be. 
Az eleje ráhagyását a sarokban az 
öltésig vágjuk be (nyíl). 

5 Mellrész felvarrása II.
Gombostűzzük az elejét a bevágástól 
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D szabásmintaív, zöld kontúr
Kiszabandó részek: 1, 2 és 4 - 10

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.

a jelölésig (1) a mellrészre. A mellrész 
hegyes végét a jelöléstől hajtsuk be. 
Varrjuk fel a mellrészt, a varrásvégeken 
visszaöltéssel. A mellrész és a fodor 
ráhagyását az utolsó öltésig vágjuk be 
(nyíl). A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el és vasaljuk a 
mellrészbe.

6 Elejepánt
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az elejepántot az eleje 
szélére, 2-es varrásjel. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, és vasaljuk a 
pántba, a pánt másik hosszanti 
szélének ráhagyását vasaljuk be.

7 Nyakfodor
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé a nyakfodrot (9). Varrjuk 
össze az eleje szélét. Fordítsuk 
ki és vasaljuk le a fodrot. Nyitott 
szélét összefogva húzzuk be, kész 
szélesség: nyakkivágás + elejepánt 
fele szélessége.

8 Nyakfodor felfércelése
Színt színnel szemben férceljük a 
fodrot a nyakkivágásra. az elejepánt 
közepén kezdjük és fejezzük be (nyíl). 
A fodor jelöléseit illesszük a háta válla 
jelölésére. 

9 Nyakfodor felvarrása
A hajtásvonalon hajtsuk ki az 
elejepántot, gombostűzzük 
meg a fodor felett. Varrjunk 
vég a nyakkivágás vonalán, a 
varrásvégeken visszaöltéssel. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vagdossuk be, összefogva 
tisztázzuk el. A hajtásvonalon 
hajtsuk be az elejepántot, férceljük 
a felvarrásra, keskenyen tűzzük le. 
A fodor felvarrásának ráhagyását 
vasaljuk a blúzba.

10 Ujjahasíték
A hasítékjelölésnél vágjuk be az ujját. 
Húzzuk szét a bevágást egyenesre, 
az ábra szerint gombostűzzük és 
varrjuk az alátétpántra (8). Fordítsuk 
be a pántot a hasíték szélén, behajtva 
gombostűzzük és keskenyen 
varrjuk a felvarrásra, kész szélesség  
7 mm. Színt színnel szemben hajtsuk 
össze a hasítékot, a pántot a hasíték 
felső végén ferdén varrjuk össze. 
A szegély eleje szélét fordítsuk be, 
gombostűzzük meg.

11 Oldalvarrás/ ujja varrása
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, varrjuk össze 

az oldalvarrást, 5-ös varrásjel. 
Az ujjakör behúzásához varrjunk 
végig a jelölések között az ujjakör 
varrásvonalának mindkét oldalán, 
a varrószálakat a varrás elején és 
végén hagyjuk hosszúra. Hajtsuk 
félbe hosszában színével befelé az 
ujját. Varrjuk össze az ujja varrását, 
6-os varrásjel. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk oldalra.

12 Kézelő
Húzzuk be az ujja alsó szélét a kézelő 
bőségére. Színt színnel szemben 
gombostűzzük és varrjuk a kézelőt az 
ujja alsó szélére. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, vasaljuk a kézelőbe. A 
hajtásvonalon hajtsuk össze a kézelőt 
színével befelé. Varrjuk össze a 
keskeny széleket. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre. Fordítsuk ki a kézelőt. 
Belső szélét férceljük a felvarrásra, és 
kézzel varrjuk le. 

13 Ujja bevarrása
Kissé húzzuk meg az ujjakör 

behúzásának alsó szálát. Színt színnel 
szemben gombostűzzük az ujját az 
ujjakörbe, ekkor illesszük egymásra 
az ujja és oldalvarrást, a 8-as jeleket, 
az ujjakör jelét és a háta válla jelét. 
Húzzuk meg az alsószálat, hogy 
az ujja a karkivágásba illeszkedjen. 
Egyenletesen osszuk el a bőséget. 
Varrjuk be az ujját. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, 
és az ujjakör ívén vasaljuk a blúzba.

14 Felhajtás
A felhajtásráhagyást vasaljuk be, 
felére behajtva gombostűzzük meg, 
és keskenyen tűzzük le.

15 Gomblyukak/ gombok
Varrjunk a gomb méretének megfelelő 
hosszanti gomblyukakat a jobb 
elejepántba a jelölés szerint, a 
gomblyuk az X metszéspontjától lefelé 
kezdődik. Varrjuk fel a gombokat a 
bal elejepántra. Varrjunk vízszintes 
gomblyukat a kézelő eleje végébe. 
Varrjuk fel a gombot a hátsó végére.

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff   140 cm 55 “

Gr. 34
Gr. 36
Gr. 38
Gr. 40
Gr. 42
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