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Póló dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza: 61 cm
Hozzávalók:
1,30 – 1,30 – 1,35 – 1,35 – 1,35 m
140 cm széles bielasztikus dzsörzé;
maradék rávasalható szövött közbélés;
ikertű
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 3 cm felhajtás
az alján és ujja alján
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból
1x
2 háta, félbehajtott anyagból
1x
3 ujja
2x
4 eleje kivágáspánt
2x
5 háta kivágáspánt,
félbehajtott anyagból
1x
Vasaljunk kis darab közbélést az eleje
kivágás csúcsába és az ujja felső
szélén a bevágás jelölésénél, ld. ábra.
Varrás:
Tudnivalókat a rugalmas anyagok
varrásához ld. itt: http://burda.hu/
burda_praktikus/rugalmas-anyagokvarrasa/
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés
n Oldalvarrás		
1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az
elejét a hátára, gombostűzzük, és
cikcakköltéssel vagy overlocköltéssel
varrjuk össze az oldalát, 1 jel. A
ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre,
cikcakköltéssel vagy overlocköltéssel
tisztázzuk el, és vasaljuk oldalra.
n Ujja varrása
2-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével
befelé az ujját. Gombostűzzük és
varrjuk össze, 2 jel. A ráhagyást vágjuk
7 mm szélesre, összefogva tisztázzuk
el, és vasaljuk oldalra.

középvonalon illesztve gombostűzzük
a pánt jobb eleje végét a balra, férceljük
össze a széleket.
n Kivágáspánt felvarrása egyik
oldalon
5-ös ábra
Színt
színnel
szemben
kissé
megnyújtva gombostűzzük a pántot
az eleje közepétől a háta közepéig a
kivágásra, a pánt vállvarrását illesszük
az ujja jelölésére. Az eleje közepétől
kezdve varrjuk fel a pántot. Vágjuk be
a ráhagyást az eleje közepén és ujja
jelölésénél. (nyíl). A varrógéptűt ekkor
hagyjuk az anyagban.
n Kivágáspánt felvarrása másik
oldalon
6-os ábra
Ugyanígy
varrjuk
tovább
a
kivágáspántot a kivágás másik
oldalára. A ráhagyást vágjuk keskenyre,
összefogva tisztázzuk el. Hajtsuk
a pántot a kivágásba, a ráhagyást
vasaljuk a pólóba. A pánt felvarrása
mentén 7 mm szélesen tűzzük le a
pólót, ekkor a ráhagyást is levarrjuk.

Felhajtás
7-es ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el,
vasaljuk be, gombostűzzük, és
ikertűvel, 2,5 cm szélesen tűzzük le
a színéről. Ugyanígy varrjuk le az ujja
felhajtását is.
n

n Ujja bevarrása		
3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
és varrjuk az ujját a karkivágásba, 3
jel, ekkor az ujja és az eleje 4-es jelét
illesszük egymásra, az ujja varrását az
oldalvarrásra. A ráhagyást vágjuk 7
mm szélesre, összefogva tisztázzuk el
és vasaljuk az ujjába.

Kivágáspánt		
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük
az elejepántokat a háta pántra,
gombostűzzük és varrjuk össze a pánt
vállát, 5 jel. A hajtásvonalon (nyíl) vágjuk
be kissé a ráhagyást. Vasaljuk szét a
ráhagyást. Hajtsuk félbe hosszában
színével kifelé a pántot, gombostűzzük
össze a nyitott szélét. Az ábra szerint

B szabásmintaív, fekete kontúr
Kiszabandó részek: 1-5
Felfektetési rajz

140 cm széles anyag
Stoff 140 cm 55 “
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Szabás: a felfektetési rajz szerint, színével befelé hajtott dupla
anyagból.
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