a ráhagyást, folytatólag vasaljuk be.
Hajtsuk be fele szélességre az övet
fonákoldalával befelé.
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Öv gumibehúzása
7-es ábra
Az öv nyitott széleit összefogva
gombostűzzük a nadrág felső szélére, az oldalvarrásokat illesszük
egymásra. Az öv nyitott fele a jobb
oldalvarrásnál kívül van. Varrjuk fel
az övet. A ráhagyást összefogva
tisztázzuk el. Hajtsuk fel az övet, és
a gumibehúzáshoz tűzzük le kétszer
1,2 cm közönként. Biztosítótű segítségével húzzuk be a gumit a felső
és alsó csatornába. Öltsük össze a
gumi végeit.

Pizsamanadrág dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 97 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 2,10 m 140 cm széles
dzsörzé; 1,70 – 1,70 – 1,70 – 1,90 –
1,90 – 1,90 m 1 cm széles gumi
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férccel jelöljük át az anyag színére az oldalsó csípőrész illesztési vonalát.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az a-d
részek ráhagyását az adatok már tartalmazzák
Szabás:
1 eleje
2x
2 zseblap
2x
3 oldalsó csípőrész
2x
4 háta
2x
a) eleje övrész 1x 54 – 56 – 58 – 60 –
62 – 65 cm hosszú, 11 cm széles
b) háta övrész 1x 46 – 48 – 50 – 52 –
54 – 56 cm hosszú, 11 cm széles
c) megkötő 2x 76 – 78 – 80 – 82 – 94
– 86 cm hosszú, 4 cm széles
d) fodor 2x 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87
cm hosszú, 7 cm széles
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Tudnivalókat a rugalmas anyagok varrásáról ld. itt: http://burda.hu/burda_
praktikus/rugalmas-anyagok-varrasa/
Svédzseb
1-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a zseblapokat az eleje zsebnyílás
szélére, 1-es varrásjel. Varrjuk össze
a széleket. A ráhagyást vágjuk keskenyre, hajtsuk oldalra a zseblapokat,
a ráhagyást vasaljuk a zseblapokba,
és szorosan a varrás mellett tűzzük le.
Hajtsuk be a zseblapokat, férceljük és
vasaljuk le a szélét.
Oldalsó csípőrész 2-es ábra
Gombostűzzük az elejét az oldalsó
csípőrészre: a zsebnyílás a jelölt illesztési vonalon legyen. A zseblap és
az oldalsó csípőrész színoldala egymáson fekszik. Gombostűzzük le a
zsebnyílást.
Zseblapok összevarrása 3-as ábra
Belülről gombostűzzük a zseblapot az
oldalsó csípőrészre, ekkor az elejét ne
fogjuk bele. Varrjuk össze a széleket.
A ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre,
összefogva tisztázzuk el. Férceljük a
zseblapot a nadrág felső és oldalsó
szélére.
Oldalvarrás/ Szárak belső varrása
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az
elejét a hátára. Gombostűzzük és

Megkötő
8-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével
befelé a megkötőt. A hajtás mellett
7 mm-rel varrjuk össze, hagyjuk
hosszabbra a varrószálat, fűzzük
stoppolótűbe, és fokával előre toljuk
át a hurkán. Két végét 1,5 cm szélesen fektessük egymásra, cikcakköltéssel varrjuk össze. Biztosítótű
segítségével húzzuk be a megkötőt
a középső csatornába, végét csomózzuk el.

varrjuk össze az oldalvarrást, 2-es
varrásjel, és a szárak belső varrását,
3-as varrásjel. A ráhagyást tisztázzuk
el és vasaljuk szét.
Középvarrás
5-ös ábra
Fordítsuk ki az egyik nadrágszárat.
Színt színnel szemben húzzuk egymásba a szárakat, gombostűzzük
össze a középvarrást, a szárak belső
varrását ekkor illesszük egymásra.
Varrjuk össze a középvarrást az eleje felső szélétől a háta felső széléig.
Tisztázzuk el a ráhagyást, vasaljuk
szét a felső szélétől a lépésív kezdetéig.

Fodor
9-es ábra
A fodorhoz szabott pánt végeit varrjuk össze. A ráhagyást vágjuk keskenyre, összefogva tisztázzuk el, és
vasaljuk oldalra. A fodor alsó szélét
nyitva hagyjuk. Nagy öltéshosszal
varrjunk végéig kétszer egymás
mellett a fodor felső szélének behúzásához. Húzzuk be az alsószálat: vádli szélességűre. Húzzuk be
a fodrot, csomózzuk el a szálakat.
Színt színnel szemben gombostűzzük és varrjuk a fodrot a nadrág alsó
szélére, a fodor varrását illesszük a
szárak belső varrására. A ráhagyást
vágjuk keskenyre, összefogva tisztázzuk el és vasaljuk felfelé.

Öv/ oldalvarrás
6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az
eleje övet a háta övre, gombostűzzük össze a keskeny széleket. Varrjuk
össze a bal oldalvarrást. A jobb oldalvarráshoz jelöljük be az öv közepét,
és fölötte 2 x 1,2 cm-t. Varrjuk össze
a jobb oldalvarrást az öv közepéig,
a jelölések között hagyjuk nyitva a
megkötő behúzásához. Vasaljuk szét

Extra szabásminta, világoskék
alányomással
C szabásmintaív
Kiszabandó részek: 1 - 4

Stoff 140 cm 55 “
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