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A Blúz

ddf

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 65 cm

Hozzávalók:

2,40 – 3,70 – 3,70 – 3,70 – 3,70 – 3,70 m
140 cm széles keresztben mintás kreppmuszlin 95 cm-es mintaegységgel vagy
2,10 m 140 cm széles mintaegység nélküli anyag; 0.70 m 90 cm széles rávasalható
szövött közbélés; 1 db 40 cm-es rejtett
cipzár és hozzávaló varrógéptalp

Szabásminta:

Másoljuk le a szabásmintaívről. A szabásminta összes jelölését (a szálirányt kivéve)
vezessük át az anyagra.

Ráhagyások:

1,5 cm varrásráhagyás, alján 3 cm felhajtás, az a) és b) részek ráhagyását az adatok már tartalmazzák

Szabás:

1 eleje, félbehajtott anyagból
1x
2 oldalrész
2x
3 háta, félbehajtott anyagból
1x
4 eleje fodor
2x
5 háta fodor
2x
a) 2 db ferdepánt a karkivágáshoz 50 -50 –
50 – 55 – 55 - 55 cm hosszú, 5 cm széles
b) 2 db ferdepánt a nyakkivágáshoz 40 cm
hosszú, 5 cm széles

A közbélést ld. szürkével a felfektetési rajzon. Vasaljunk 2 cm széles
formára vasalható közbélészalagot
a kivágás szélére és a szabásvonalvarrás fölé.
Varrás:

Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
A varrás elejét és végét visszaöltéssel rögzítjük.

Mellszűkítő

1-es ábra

Hajtsuk össze az elejét a szűkítő középvonalán fonákoldalával kifelé, gombostűzzük össze a szűkítő vonalát. A
szabásvonalvarrásnál kezdve varrjuk ös�sze. A varrás elejét visszaöltéssel rögzítjük, a szűkítő csúcsában csomózzuk el a
szálakat. Vasaljuk lefelé a ráhagyást.

Nyakkivágás

2-es ábra

Hajtsuk félbe hosszában színével kifelé és
vasaljuk le a ferdepántot. Színt színnel
szemben gombostűzzük a ferdepántot az
eleje és a háta nyakkivágás szélére: a pánt
nyitott széle a ráhagyás szélén fekszik.
Varrjuk fel 1,5 cm szélesen. Vágjuk le 3
mm szélesre a ráhagyást. Hajtsuk be a
ferdepántot. Vasaljuk le és 5 mm szélesen
tűzzük le a nyakkivágást.

Felhajtás

3-as ábra

Vasaljuk be 3 cm szélesen az eleje és háta
felhajtását, majd simítsuk le. A felhajtás
szélét a bevasalt hajtásig hajtsuk be, alsó
szélét vasaljuk le, majd ismét hajtsuk fel,
gombostűzzük és keskenyen tűzzük le.

Fodor

4-es ábra

Vasaljuk az anyag fonákoldalára a fodor
felső és külső szélének ráhagyását. A hajtás élét sűrű cikcakköltéssel tűzzük le. A
ráhagyás belső szélét az öltések mentén
vágjuk le. Fektessük az eleje fodrot fonákoldalával
az
eleje
karkivágás,
szabásvonalvarrás és oldalvarrás színére,
a vállánál az eleje ráhagyása kiáll. Férceljük össze a széleket. Ugyanígy férceljük a
háta fodrot a hátára.

Bal oldalvarrás

5-ös ábra

Bal szabásvonalvarrás

6-os ábra

Színt színnel szemben fektessük az elejét
a hátára. Gombostűzzük össze a bal oldalvarrást, a fodornál is. Varrjuk össze. A
ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, összefogva tisztázzuk el és vasaljuk hátra.
Varrjuk be a rejtett cipzárt a bal oldalába,
ld. a munkafüzet végén.
Színt színnel szemben gombostűzzük az
oldalrészt a cipzártól lefelé a hátára és folytatólag az elejére, az oldalrész alsó jelölése
az oldalvarrásra, a karkivágás jelölt vonala a
6-os varrásjelre illeszkedik. Varrjuk össze
felülről a cipzárig, ekkor a cipzár végét húzzuk a ráhagyás széle felé. A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, összefogva tisztázzuk
el, és vasaljuk az oldalrészbe.

Jobb oldalvarrás, jobb oldalrész
7-es ábra

Színt színnel szemben fektessük az elejét
a hátára. Varrjuk össze és vasaljuk le a
jobb oldalvarrást (ld. 5-ös ábra). Színt
színnel szemben gombostűzzük a jobb oldalrészt az 5-os jelöléstől a hátára és folytatólag a 6-os jelölésig az elejére, az oldalrész alsó jelölése az oldalvarrásra illeszkedik. Varrjuk össze. A ráhagyást vágjuk
7 mm szélesre, összefogva tisztázzuk el
és vasaljuk az oldalrészbe.

Vállvarrás

8-as ábra

Színt színnel szemben fektessük az elejét
a hátára. Gombostűzzük össze a vállvarrást, ekkor a fodor felső szélét ne fogjuk
bele. Varrjuk össze. A ráhagyást vágjuk 7
mm szélesre, összefogva tisztázzuk el és
vasaljuk hátra, a nyakkivágásnál kézzel
varrjuk le.

Jobb karkivágás

Extra szabásminta, rózsas
zín alányomással
A szabásmintaív: 1-3
B szabásmintaív: 4 és 5

9-es ábra

Varrjuk fel a ferdepántot a jobb karkivágásra (ld. a 2-es ábra) az oldalrész közepén kezdjük és fejezzük be, a pánt alul
fekvő végét hajtsuk be. Hajtsuk be a pántot, vasaljuk le a karkivágást. 5 mm szélesen tűzzük le az eleje és háta karkivágás
szélét, ekkor a fodrot ne fogjuk bele. Fektessük a fodrot az elejére és a hátára, és
tűzzük le az oldalrész karkivágás szélét.

Bal karkivágás, ferdepánt
10-es ábra

Hajtsuk félbe hosszában és vasaljuk le a
ferdepántot. Hajtsuk be az oldalrész ráhagyását a cipzárral együtt. Az eleje ráhagyását a cipzárral együtt simítsuk oldalra.
Színt színnel szemben gombostűzzük a
ferdepántot a karkivágásra: a pánt nyitott
széle a ráhagyás szélén fekszik, az elejénél kezdjük, a ferdepántot a cipzár fogazatánál hajtsuk fel.

Felfektetési rajzok
140 cm széles kreppm
uszlin
34-es méret
BS1505_102NS_T
Burda Style Nähschule

36-44-es
BS1505_102NS_Z
Burda Style Nähschule

méret

Bal karkivágás befejezése
11-es ábra

Varrjuk fel a ferdepántot 1,5 cm szélesen
– az elején egészen a cipzár fogazatáig. A
ráhagyást vágjuk 3 mm szélesre, a ferdepántot fektessük a ráhagyásra. Az oldalrészen hajtsuk be a ferdepántot. Fordítsuk
be a ferdepántot, szélét vasaljuk le, a jobb
oldalvarrás szerint tűzzük le a karkivágást
(ld. 9-es ábra).

BS1505_102NS_Z

SzaBurda
básStyle
: a Nähsch
felfeulektetési rajz szerint, szín
ével befelé hajtott dupla
anyagból. Az 1 és 3, valamin
t a 4 és 5-ös részek alsó szél
ét azonos
mintarészre fektessük.
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