vasaljuk le a szélét. A felhajtásráhagyást vasaljuk be, gombostűzzük le,
és laza kézi öltésekkel varrjuk le. Az
alátét belső szélét öltsük a felhajtásra.
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Ujja 10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az
alsóujját a felsőujjára, gombostűzzük
és varrjuk össze az ujja hátsó varrását, 8-as varrásjel. Vasaljuk szét a
ráhagyást. Hajtsuk félbe hosszában
színével befelé az ujját, gombostűzzük és varrjuk össze az ujja eleje varrását, 9-es varrásjel. Vasaljuk szét a
ráhagyást.
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Méret: 36, 38, 40, 42, 44, 46
Hossza: 97 cm
Hozzávalók:
2,10 – 2,10 – 2,10 – 2,15 – 2,15 –
2,15 m 140 cm széles jacquard;
1,50 m 140 cm széles bélés; rávasalható szövött közbélés; 4 db felvarrható fémpatent
Másoljuk le a szabásmintaívről.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján és ujja
alján 4 cm felhajtás, az a) rész ráhagyását és 4 cm felhajtását az adatok
már tartalmazzák
Szabás:
1 eleje
2x
2 eleje oldalrész
2x
3 háta
2x
4 háta vállrész,
félbehajtott anyagból
1x
5 eleje alátét
2x
6 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
7 felsőujja
2x
8 alsóujja
2x
9 zsebpánt
2x
10 zseblap
2x
a) ujjafodor 2x 52 – 53 – 54 – 55 – 56
cm hosszú, 23,5 cm széles
Bélés:
7 felsőujja
2x
8 alsóujja
2x
10 zseblap
2x
11 eleje
2x
12 háta
2x
13 háta vállrész,
félbehajtott anyagból
1x
Vasaljunk közbélést az alátétre (5, 6
rész) és a zsebpántra (9), valamint 3
cm széles közbéléscsíkot az eleje vízszintes szélére (zsebnyílás).
Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés
Bélés
Zseblap felvarrása 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a
jacquard zseblapot az eleje oldalrészre a zseblap felvarrási szélére, varrjuk
fel az elejétől a jelölésig. Vasaljuk szét
a ráhagyást.
Zsebpánt 2-es ábra
Színével befelé, a hajtásvonalon hajtsuk össze a zsebpántot. Varrjuk össze
az oldalsó, varrásjel nélküli szélét. A
ráhagyást vágjuk keskenyre. Fordítsuk ki és vasaljuk le a pántot. Nyitott
hosszanti szélét összefogva gombostűzzük az elejére, a zsebpánt felvarrási szélére, 1-es varrásjel. A zsebpánt
oldalsó széle a jelölésre illeszkedik.
Zsebpánt és bélés zseblap felvarrása 3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
a bélés zseblapot a zsebpánt fölött a
zsebnyílás szélére. Varrjuk fel a zseb-

lapot és a zsebpántot. Elöl ne varrjunk túl a ráhagyáson. A tűzésvonalig
vágjuk be az elejét az ábra szerint a
sarokban (nyíl). A zseblapot és zsebpántot ne fogjuk a vágásba. Fordítsuk
be a zseblapot, a zsebpántot hajtsuk
fel, vasaljuk le.
Eleje szabásvonalvarrása 4-es ábra
Kívülről fektessük az elejét a zsebpánttal az eleje oldalrészre, ekkor a
zseblapok felvarrását illesszük egymásra. Gombostűzzük meg a zsebpántot. Az ábra szerint hajtsuk az
elejét színt színnel szemben az eleje
oldalrészre. Gombostűzzük össze a
szabásvonalvarrást, 2-es varrásjel,
folytatólag a zseblapokat. Varrjuk ös�sze.
Vízszintes varrás 5-ös ábra
Hajtsuk fel az elejét, varrjuk össze a
vízszintes varrást a zsebpánt vége
mellett az oldalsó szélétől a jelölésig,
3-as varrásjel. A szabásvonalvarrás
ráhagyását az elejébe, a vízszintes
varrásét lefelé vasaljuk. A zsebpánt
oldalsó szélét láthatatlan kézi öltésekkel varrjuk az eleje oldalrészre.
Háta középvarrás/vállrész felvarrása 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük
egymásra a háta részeket, varrjuk
össze a középvarrást, vasaljuk szét
a ráhagyást. Színt színnel szemben
gombostűzzük és varrjuk a vállrészt
a hátára és az elejére, 4-es és 5-ös
varrásjel. A ráhagyást vasaljuk a vállrészbe.
Alátét/vállvarrás 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az
eleje alátétet a háta alátétre, gombostűzzük és varrjuk össze a vállát. Vasaljuk szét a ráhagyást.
Alátét felvarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
az alátétet az elejére és a kivágásra,
az alátét vállvarrását a vállrész eleje
felvarrására illesszük. Varrjuk fel az
alátétet, alul a felhajtás vonalára. A
ráhagyást vágjuk keskenyre, az ívelt
részeken vagdossuk be a tűzés vonaláig, a sarkokon ferdén vágjuk le. A
felhajtásráhagyást az alátét vége előtt
csak 2 cm-ig vágjuk le (nyíl).
Alátét behajtása/ Felhajtás varrása
9-es ábra
Hajtsuk be az alátétet. Férceljük és

Ujjafodor 11-es ábra
Hajtsuk félbe színével befelé a fodrot, varrjuk össze a keskeny szélét.
A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk
szét. Tisztázzuk el a fodor alsó szélét.
Vasaljuk be 4 cm szélesen, laza, kézi
öltésekkel varrjuk le a felhajtást.
Ujjafodor felvarrása
12-es ábra
A behúzáshoz 7 mm-es távolságban nagy öltéshosszal varrjunk végig
kétszer a fodor felső szélén. Fogjuk
meg az alsószálat, és húzzuk be fodrot az ujja bőségére. Csomózzuk el
a szálakat, egyenletesen osszuk el a
bőséget. Színt színnel szemben gombostűzzük és varrjuk a fodrot az ujja
alsó szélére, a fodor varrást az ujja
eleje varrására illesszük. Hajtsuk le a
fodrot, a ráhagyást vasaljuk az ujjába.
Ujja bevarrása 13-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
az ujját a karkivágásra, ekkor az ujja
és eleje 10-es varrásjelét egymásra,
az ujjakör jelölését a vállrész jelölésére, az alsóujja jelölését az oldalvarrásra illesszük. Az ujja felől férceljük
és varrjuk be az ujját. A ráhagyást az
ujjakör ívén az ujjába vasaljuk.
BÉLÉS VARRÁSA
Bélés háta/ kényelmi hajtás 14-es
ábra
Színt színnel szemben fektessük egymásra a háta részeket, varrjuk össze
a háta középvarrást. A kényelmi hajtáshoz varrjunk végig a jelölt vonalon,
vasaljuk oldalra a hajtást.
Bélés varrása 15-ös ábra
Varrjuk össze és vasaljuk lefelé az
eleje szűkítőit. Varrjuk a vállrészt az
elejére és hátára, a ráhagyást vasaljuk
a vállrészbe. Varrjuk össze az oldalvarrást és az ujja varrását, a ráhagyást
vasaljuk oldalra. Varrjuk be a bélés ujját. Vasaljuk be a felhajtást alul és az
ujja alján.

Bélést varrjuk az alátétre 16-os
ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
és varrjuk a bélést az alátétre, 14-es
varrásjel, ekkor a vállvarrásokat illes�szük egymásra, a varrást a felhajtás
fölött 10 cm-rel kezdjük és fejezzük
be (nyíl). Vágjuk be a bélés ráhagyását
a háta nyakkivágásnál.
Bélés bevarrása 17-es ábra
Fonákoldalakkal szemben fektessük
a bélést a kabátba, az ujját is húzzuk
bele. Az alátét ráhagyását vasaljuk a
bélésbe. A bélés alsó szélét csúsztassuk felfelé, és kézzel varrjuk a felhajtásra. A bélés többlethosszát hajtásként simítsuk le. A bélés maradék
szélét kézzel varrjuk az eleje alátétre.
A bélés ujja alsó szélét kézzel varrjuk
az ujjafodor felvarrásának ráhagyására.
Patentok elhelyezése 18-as ábra
A papírszabásminta (5) jelölése =
36-os méret. Többi méretnél az alsó
helye mindenhol ugyanaz, a felsőt a
nyakkivágásnak megfelelően csúsztassuk felfelé, a többit egyenletesen
osszuk be a kettő közé. Bejelöléshez
fektessük a papír szabásmintát a jobb
eleje alátétre és a bal eleje színére.
Varrjuk fel a patent felsőrészeket belül
a jobb eleje alátétre, ekkor szúrjunk át
kívülre is, az alsórészeket a bal elejére.

D szabásmintaív, fekete kontúr
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