5 jel, az ujjabevarrás végeit illesszük
egymásra. A ráhagyást tisztázzuk el,
és vasaljuk szét.

rá a szegélyt úgy, hogy a rojtok
lelógjanak, a szegély két végét hajtsuk
be az oldalvarrásnál egymással
szemben. Keskenyen varrjuk fel a
szegély felső és alsó szélét, ekkor
a felhajtást is letűzzük. A szegély
behajtott végeit kézzel öltsük össze.

Felhajtás 13-as ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el,
vasaljuk be és férceljük le. Férceljük
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Kapucnis ruha

ddd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 88 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 2,55 m 140 cm
széles kevert szálas pamutanyag;
maradék közbélés; 1,85 – 1,90 – 1,95
– 2,00 – 2,05 m 6 cm széles rojtos
szegélypánt
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 3 cm
felhajtás
Szabás:
1 eleje felsőrész
2x
2 eleje alsórész,
félbehajtott anyagból
1x
3 háta, félbehajtott anyagból
1x
4 ujja
2x
5 kapucni középrész,
félbehajtott anyagból
2x
6 zseb, félbehajtott anyagból
1x
7 eleje alátét
2x
Vasaljunk közbélést az elejére és
eleje alátétre szabott kapucni végébe.
Megnyúló
anyagoknál
vasaljunk
rugalmas varrószalagot a szélekre.
Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés
Eleje felsőrész kapucni 1-es ábra
Vágjuk be az eleje felsőrészt a
rászabott kapucnit sarkában a jelölt
vonalak között. Színt színnel szemben
gombostűzzük és varrjuk az egyik
kapucni középrészt az egyik eleje
felsőrészre szabott kapucnira, 2 jel.
Kapucni középrész
2-es ábra
A kapucni középrész másik szélét
ugyanígy varrjuk fel a másik eleje
felsőrészre szabott kapucnira. A
ráhagyást vágjuk keskenyre, vasaljuk
szét.
Eleje alátét /kapucni
3-as ábra
Vágjuk be az eleje alátétet, ld. 1-es
ábra. Színt színnel szemben varrjuk a
kapucni középrészt az alátétre, 2 jel. A
ráhagyást vágjuk keskenyre, vasaljuk
szét.
Vállvarrás
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük
az eleje felsőrészt a hátára,
gombostűzzük és varrjuk össze
a vállát, 3 jel, a varrást pontosan
a sarokban (nyíl) fejezzük be. A
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk
szét.
Kapucni felvarrása
5-ös ábra
Színt színnel szemben, bevágástól
bevágásig gombostűzzük és varrjuk
fel a kapucnit a háta nyakkivágásra.
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és
vasaljuk a kapucniba.

Kapucni alátéte
6-os ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
az alátétet az eleje felsőrészre, a
varrásokat illesszük egymásra. Varrjuk
össze a szélét. A ráhagyást vágjuk
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be.
Alátét behajtása
7-es ábra
Hajtsuk be az alátétet, férceljük és
vasaljuk le a szélét, a hosszú belső
szélét tisztázzuk el. A kapucni alsó
szélét a bevágások között hajtsuk
be, férceljük és keskenyen varrjuk
a kapucni felvarrására. Az alátét
felső szélét behajtva, kézzel varrjuk
a vállvarrás ráhagyására. Tűzzük
le az eleje és a kapucni szélét 2 cm
szélesen.
Eleje átlapolása
8-as ábra
Fektessük a jobb elejét középvonalon
illesztve a bal elejére, férceljük össze
az eleje szélét és az alsó szélét.
Keskenyen varrjuk a jobb elejét
szélét a bal elejére. A varrásvégeket
visszaöltéssel erősítsük meg.
Eleje alsórész
9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
és varrjuk az eleje alsórészt az eleje
felsőrészre. A ráhagyást összefogva
tisztázzuk el, és vasaljuk lefelé.
Zseb
10-es ábra
Tisztázzuk el körben a zseb széleit.
Először a zsebnyílás szélén vasaljuk
be, férceljük le, és 1,3 cm szélesen
tűzzük le a ráhagyást. Vasaljuk
be és férceljük le a maradék
szélének ráhagyását. Az illesztési
vonalon gombostűzzük a zsebet
az elejére. Keskenyen varrjuk fel,
STOFFBRUCHa
a varrásvégeken visszaöltéssel,
varrást a zsebnyílásnál fejezzük be.
Ujja felvarrása
11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
az ujját a karkivágásra, ekkor az ujja
és eleje 4-es jelét illesszük egymásra,
az ujjakör jelölését a vállvarrásra.
Férceljük és varrjuk be az ujját. A
ráhagyást összefogva tisztázzuk el,
STOFFBRUCH
és vasaljuk az ujjába.
Ujja- és oldalvarrás
12-es ábra
Színt színnel szemben fektessük
az elejét a hátára, az ujját hajtsuk
össze hosszában. Gombostűzzük és
varrjuk össze az ujja- és oldalvarrást,

C szabásmintaív, zöld kontúr
Kiszabandó részek: 1 - 9
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Felfektetési rajz
140 cm széles anyag
STOFFBRUCH
Stoff 140 cm 55“
36 - 44
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Szabás: A felfektetési rajz szerint színével befelé hajtott dupla
anyagból. Ügyeljünk a csíkos minta illesztésére: azonos csíkra
fektessük a 2-es és 3-as rész oldalvarrásának alsó sarkát, a 6-os rész
alsó szélét és a 2-es részbe jelölt illesztési vonalat, az 1-es és 7-es
rész eleje alsó szélét.
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