ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, és
vasaljuk az övbe.
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Háta középvarrás
12-es ábra
Színt
színnel
szemben
húzzuk
egymásba a nadrágszárakat. Varrjuk
össze a háta középvarrást, az övön
is. A ráhagyást tisztázzuk el, és felülről
az ívelés kezdetéig vasaljuk szét.
A közbélés nélküli övrészeket színt
színnel szemben fektessük egymásra,
varrjuk össze a háta középvarrást. A
ráhagyást vasaljuk szét.

Nadrág ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 104 cm
Alja szárbőség: 36 cm
Nadrág felső széle = derékvonalon
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,90 m 140 cm széles
elasztikus pamutszatén; rávasalható
szövött közbélés; 1 db 14 – 14 – 14 –
16 – 16 – 16 cm-es cipzár; 1 db gomb;
1 db horgas kapocs
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 4 cm
felhajtásráhagyás
Szabás:
1 eleje nadrágrész
2x
2 zseblap
2x
3 oldalsó csípőrész
2x
4 háta nadrágrész
2x
5 öv
4x
6 alámenet
1x
Vasaljunk
közbélést
a külső
övrészekre (5) és az eleje zsebnyílás
szélére 2 cm szélesen.
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés
Varrás:
Oldalsó csípőrész
1-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
és varrjuk a zseblapokat az eleje
nadrágrész zsebnyílás szélére, 1
jel. A ráhagyást vágjuk keskenyre,
vasaljuk a zseblapokba, és szorosan
a varrás mellett tűzzük le. Hajtsuk
be a zseblapokat, szélét férceljük és
vasaljuk le.
Zsebnyílás fércelése
2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
az eleje nadrágrészt a csípőrészre: a
zsebnyílást a jelölt illesztési vonalra
illesszük. Férceljük le a zsebnyílást.
Zseblapok összevarrása 3-as ábra
Belülről gombostűzzük és varrjuk a
zseblapokat az oldalsó csípőrészekre.
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el. A
felső, oldalsó és eleje szélét férceljük az
eleje nadrágrészre. A jobb csípőrészen
az eleje széle ráhagyását az eleje
közepe mentén vágjuk le (nyíl).
Háta szűkítő
4-es ábra
Varrjuk össze a háta szűkítőket felülről
a csúcsáig. A szálakat csomózzuk el. A
szűkítőket vasaljuk a háta közepe felé.
Gőzölős vasalóval vagy nedves ruha
alatt nyújtsuk meg a háta nadrágrészek
belső szárát felülről a jelölésig.
Oldalvarrás és szárak
belső varrása
5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az
eleje nadrágrészeket a háta részekre,
gombostűzzük és varrjuk össze az
oldalvarrás, 2 jel, valamint a szárak

belső varrását, 3 jel, a térdnél levő
jelöléseket illesszük egymásra. A
ráhagyást tisztázzuk el és vasaljuk szét.
Eleje középvarrás
6-os ábra
Fordítsuk ki az egyik nadrágszárat.
Színt
színnel
szemben
húzzuk
egymásba a nadrágszárakat. Varrjuk
össze az eleje középvarrást a
hasítékjeltől a szárak belső varrásáig,
a varrás végét visszaöltéssel erősítsük
meg. Tisztázzuk el a ráhagyást és a
rászabott hasítékalátét szélét.
Cipzár
7-es ábra
Férceljük be az eleje közepe mentén
a jobb eleje nadrágrész alátétét. A
bal eleje nadrágrész alátétét 7 mm
szélesen hagyjuk kiállni alámenetként
(takarva bevarrt cipzár), nyíl. A maradék
alátétet hajtsuk be, férceljük le. Vasaljuk
le a széleket. Férceljük és szorosan a
fogazat mellett varrjuk a hasíték bal
szélét a cipzárpántra.
Cipzár
8-as ábra
Zárjuk össze a cipzárt. Középvonalon
illesztve gombostűzzük össze a
hasítékot. A jobb szélének alátétét
belülről férceljük és varrjuk a
cipzárpántra, a nadrágot ekkor ne
fogjuk bele.

Öv stircelése
13-as ábra
Hajtsuk be elöl a közbélés nélküli öv
alsó szélének ráhagyását. Színt színnel
szemben gombostűzzük az övet a már
felvarrt övre, a háta középvarrásokat
illesszük egymásra. Varrjuk össze a
felső szélét és az eleje szélét jobb
oldalon az eleje közepén, bal oldalon
az öv végén. A ráhagyást vágjuk
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk le.
Öv befordítása
14-es ábra
Fordítsuk ki az övet, vasaljuk le a
széleket. A belső öv alsó szélét
hajtsuk be, és férceljük le úgy, hogy
az öv felvarrásán 2 mm-rel nyúljon túl.
Kívülről, az öv felvarrásában tűzzük
le, ekkor a belső szélét is fogjuk a
varrásba, folytatólag varrjuk össze az
öv bal végén kiálló széleket. Vasaljuk le.
Gomb/ horgas kapocs /felhajtás
15-ös ábra
Varrjunk vízszintes gomblyukat az öv
bal végébe a jelöléstől kezdve. Varrjuk
fel a gombot az öv jobb végébe. A
horgas kapocs horog részét varrjuk fel
belülre az öv jobb végébe, az akasztó
részét z öv bal végébe kívülre.

A felhajtást tisztázzuk el, vasaljuk be,
gombostűzzük meg, és a külső oldalról
láthatatlan, laza kézi öltéssel varrjuk le.

Extra szabásminta rózsaszín
alányomással
A szabásmintaív: 1-3
B szabásmintaív: 4-6

Hasíték letűzése
9-es ábra
A jelölés szerint tűzzük le a jobb eleje
nadrágrészt a hasíték szélén, ekkor az
alátétet is fogjuk a varrásba.
Felfektetési rajz
A, B modell
140 cm széles anyag

Alámenet
10-es ábra
A hajtásvonalon hajtsuk össze az
alámenetet (6) színével befelé. Alsó
szélét varrjuk össze. Fordítsuk ki,
és vasaljuk le az alámenetet. Nyitott
széleit összefogva tisztázzuk el.
Gombostűzzük az alámenetet a hasíték
bal széle alá úgy, hogy a tisztázott széle
a cipzárpánt alatt feküdjön. A cipzár
tűzésvonalán varrjuk fel az alámenetet.
Belülről, kézzel varrjuk az alámenetet
alul a rászabott alátétre.
Formára szabott öv
11-es ábra
Színt színnel szemben és középvonalon
illesztve gombostűzzük és varrjuk
a közbéléssel megerősített övrészt
a nadrág felső szélére, 4 jel, az öv
jelöléseit illesszük az oldalvarrásra. A

STOFFBRUCH

Stoff A+B 140 cm 55 “

34 - 44

WEBKANTEN

Szabás: Színével befelé hajtott dupla anyagból. Az övrészeket utoljára,
kihajtott anyagból, szimmetrikusan szabjuk.
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