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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 109 cm
Hozzávalók:
3,05 – 3,05 – 3,10 – 3,10 – 3,10 –
3,10 m 140 cm széles kevert szálas
batiszt
Másoljuk le a szabásmintaívről.
Az illesztési vonalon ragasszuk össze
az 1A és 1B, valamint a 2A és 2B részeket. A zseb illesztési vonalát férccel jelöljük át az anyag színére.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az a)
– c) részek ráhagyását az adatok már
tartalmazzák
Szabás:
1 eleje
2x
2 háta, félbehajtott anyagból
1x
3 ujja
2x
a) zseb 2x 19 cm széles, 29 cm hos�szú
b) alátétpánt a zsinórházhoz 1x 28 –
29 – 30 – 31 – 32 – 33 cm hosszú,
8 cm széles
c) megkötő, félbehatott anyagból 2x
45 – 45 – 47 – 47 – 49 – 49 cm hosszú,
12 cm széles
Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Zseb
1-es ábra
A zseb felső szélét 1 cm szélesen,
majd 6 cm szélesen hajtsuk be, vasaljuk le, gombostűzzük és keskenyen
tűzzük le. A maradék szélét tisztázzuk
el, és 1,5 cm szélesen vasaljuk be. Az
illesztési vonalon férceljük, és keskenyen varrjuk fel a zsebeket az elejére.
Vállvarrás / eleje széle / kivágás
2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az
elejét a hátára, gombostűzzük és
varrjuk össze a vállát, 1-es varrásjel.
A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre,
összefogva tisztázzuk el és vasaljuk
a hátába. Az eleje széle és a kivágás
ráhagyását először 7 mm szélesen,
majd a jelölt varrásvonalon vasaljuk
be, gombostűzzük és keskenyen tűzzük le.
Ujja felvarrása
3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
az ujját a karkivágásra: a 2-es jeleket
illesszük egymásra, az ujjakör jelölését a vállvarrásra. Varrjuk fel az ujját.
A ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre,
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk
az ujjába.
Ujja- és oldalvarrás
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az
elejét a hátára, az ujját hajtsuk félbe.

Gombostűzzük össze az oldalvarrást
és az ujja varrását. Varrjuk össze, közben szakítsuk meg a varrást a jelölés
szerint a megkötőnek (nyíl). A hasítékjelnél visszaöltéssel rögzítsük a varrás
végét. A ráhagyást tisztázzuk el, és
vasaljuk szét.
Háta és alátétpánt
5-ös ábra
Tisztázzuk el körben a b) alátétpánt
szélét. Vasaljuk be 1,5 cm szélesen
először a hosszanti, majd a két rövidebb szélét. Tűzzük le 1 cm szélesen
a pánt két végét. Gombostűzzük a
pántot belül az illesztési vonalon a hátára, a két vége a hasítékokra illeszkedik. Keskenyen varrjuk fel a pánt felső
és alsó szélét a hátára.
Megkötő
6-os ábra
Színt színnel szemben varrjuk össze
a c) pántokat egy hosszú darabbá.
Vasaljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk
félbe hosszában színével befelé a
megkötőt. Varrjuk össze körben 1,5
cm szélesen, kis részt hagyjunk nyitva a kifordításhoz. Vágjuk keskenyre
a ráhagyást, a sarkokon ferdén vágjuk le. Fordítsuk ki, és vasaljuk le a
megkötőt. Keskenyen tűzzük le körben, ekkor a nyílást is varrjuk össze.
Biztosítótű segítségével húzzuk be a
megkötőt a háta zsinórházába, az oldalvarrás hasítékán húzzuk ki.
Felhajtás és ujja felhajtása		
7-es ábra
Vasaljuk be a felhajtásráhagyást 7 mm
szélesen, majd a jelölt varrásvonalon.
Keskenyen varrjuk le a ráhagyást. A
hasíték szélén ugyanígy varrjuk le a
ráhagyást, a hasíték végén keresztben varrjunk.

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1 és 3
B szabásmintaív: 2

Felfektetési rajz
140 cm széles batiszt
STOFFBRUCH

Stoff 140 cm 55 “
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WEBKANTEN

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.
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