

113 A Nadrág
D szabásmintaív, zöld kontúr
Kiszabandó részek: 1- 8

Gr. 36
Gr. 38
Gr. 40
Gr. 42
Gr. 44

KÉPES

l y am
Varró t an f o
Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 104 cm
Alja szárbőség: 62-70 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 2,40 m 140 cm széles
viszkózvászon; 1 db 30 cm-es cipzár;
75 – 80 – 80 – 85 – 90 cm 4 cm széles
gumi
Másoljuk le a szabásmintaívről.
Cipzár tűzésvonala az 1A részben=
36-os méret. Többi méret: az eleje
közepétől ezzel azonos távolságban
jelöljük be. Az illesztési vonalon
ragasszuk össze az 1A és 1B, valamint
a 4A és 4B részeket.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és felhajtás
Szabás:
1 eleje nadrágrész
2x
2 zseblap
2x
3 oldalsó csípőrész
2x
4 háta nadrágrész
2x
5 alámenet
1x
6 öv, félbehajtott anyagból
2x
7 megkötős öv
2x
8 övbújtató
4x
Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
1 Háta nadrágrész szűkítői
Varrjuk össze a háta nadrágrész
szűkítőit a felső szélétől a csúcsáig.
Csomózzuk el a szálakat a szűkítő
csúcsában. Vasaljuk középre a szűkítőt.
2 Svédzseb
Színt színnel szemben gombostűzzük
és varrjuk a zseblapot az eleje
nadrágrész zsebnyílás szélére, 1-es
varrásjel. A ráhagyást vágjuk keskenyre.
Fordítsuk be a zseblapot. Férceljük,
vasaljuk és 7 mm szélesen tűzzük le a
szélét.
3 Zsebnyílás fércelése
Gombostűzzük az eleje nadrágrészt

az oldalsó csípőrészre úgy, hogy a
zsebnyílás a jelölt illesztési vonalra
illeszkedjen. A zseblap és az oldalsó
csípőrész
színoldalai
fekszenek
egymáson. Férceljük le a zsebnyílást.
4 Zseblapok összevarrása
Belülről gombostűzzük és varrjuk a
zseblapokat az oldalsó csípőrészre. A
ráhagyást összefogva tisztázzuk el. A
felső, oldalsó és eleje szélét férceljük
az eleje nadrágrészre. A jobb csípőrész
ráhagyást az eleje szélén (eleje közepe
mentén) vágjuk le (nyíl).
5 Oldalvarrás/ szárak belső varrása
Színt színnel szemben fektessük
az eleje nadrágrészeket a háta
nadrágrészekre, gombostűzzük össze
az oldalvarrást, 2-es varrásjel, és a
szárak belső varrását, 3-as varrásjel, a
jelöléseket a térdnél illesszük egymásra.
Varrjuk össze a varrásokat. A ráhagyást
tisztázzuk el és vasaljuk szét.
6 Középvarrás
Fordítsuk ki az egyik nadrágrészt, színt
színnel szemben húzzuk egymásba
a nadrágrészeket. Varrjuk össze a
középvarrást a hasítékjeltől a háta felső
széléig, ekkor illesszük egymásra a
szárak belső varrását, a varrásvégeket
visszaöltéssel rögzítsük. Tisztázzuk el a
ráhagyást és a rászabott hasítékalátét
széleit. A háta középvarrás ráhagyását
vasaljuk szét felülről a lépésív kezdetéig.
7 Öv
Színt színnel szemben gombostűzzük
és varrjuk az övet a nadrág felső szélére,
4-es varrásjel. A ráhagyást vasaljuk az
övbe. Az öv másik hosszanti szélének
ráhagyását vasaljuk be.
8 Hasíték széle
Vasaljuk be az eleje közepe mentén a
jobb eleje nadrágrész és öv alátétét.
A bal eleje nadrágrész alátétét 7 mm
szélesen alámenetként hagyjuk kiállni,
ezáltal takarva lesz a cipzár. A maradék
alátétet vasaljuk be, férceljük le.

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag
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Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.

9 Cipzár/ hasíték bal széle
Szorosan a fogazat mellett férceljük és a
cipzárbevarró talppal keskenyen varrjuk
a hasíték bal szélét a cipzárpántra.
A fogazat az öv hajtásán kezdődik
(nyíl). A cipzárpánt végét hajtsuk be.
Zárjuk össze a cipzárt. Középvonalon
gombostűzzük össze a hasítékot.
10 Cipzár/ hasíték jobb széle
A hasíték jobb szélé az alátétet belülről
férceljük a cipzárpántra, ekkor a
nadrágrészt és az övet ne fogjuk bele.
Varrjuk az alátétet a cipzárpántra.
Nyissuk ki a cipzárt. A hajtásvonalon
hajtsuk be a jobb nadrágrész övét,
gombostűzzük a felvarrásra.
11 Alámenet
A hajtásvonalon hajtsuk össze színével
befelé az alámenetet (5-ös rész). Varrjuk
össze a keskeny széleket. Fordítsuk
ki, vasaljuk le az alámenetet. A nyitott
széleket összefogva tisztázzuk el.
Gombostűzzük az eltisztázott széleket
a hajtásvonaltól a cipzárpánt alá.
A cipzár tűzésvonalában varrjuk fel
az alámenetet. Belül kézzel öltsük
az alámenet alsó végét a rászabott
alátétre.
12 Gumiház
A bal eleje nadrágrészen fordítsuk be
az övet, simítsuk az öv felvarrására,
alsó szélét férceljük le, kívülről az öv
felvarrásában tűzzük le. A jelölés szerint
4,5 cm-re a felvarrástól tűzzük le az övet
gumiháznak, a varrást jobb oldalon a
cipzár jelölt tűzésvonalán fejezzük be
(nyíl).

13 Gumi bevarrása
Biztosítótűvel húzzuk be a gumit,
próbával ellenőrizzük a bőséget.
A gumi jobb végét húzzuk az eleje
közepéig, férceljük le (nyíl). A gumi bal
végét a hasíték szélén keskenyen és 5
mm szélesen varrjuk le. A hasíték jobb
szélét az eleje közepe mentén hajtsuk
be, gombostűzzük meg, és a felső
szélétől kézzel varrjuk le. A jobb eleje
nadrágrész szélét a hasítéknál a jelölés
szerint tűzzük le, ezzel az alátétet és a
gumit is levarrjuk.
14 Övbújtató
A hajtásvonalon hajtsuk össze a
bújtatót színével befelé. Varrjuk össze a
hosszanti szélét. Fordítsuk ki, vasaljuk
le a bújtatót, hajtsuk be a két végét,
gombostűzzük az eleje nadrágrészre
a zsebnyílás mellé a gumiház fölött és
alatt 3 mm-rel. Varrjuk fel a bújtatót. A
maradék bújtatót ugyanígy varrjuk a
hátára a szűkítők fölé.
15 Felhajtás
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, a
jelölt hajtásvonalon hajtsuk be, férceljük
le. Kívülről, 10 cm szélesen tűzzük le a
nadrág alsó szélét, ezzel a felhajtást is
levarrjuk.
16 Megkötős öv
Varrjuk össze a megkötő részeit egy
hosszú darabbá. Vasaljuk szét a
ráhagyást. Hajtsuk félbe hosszában
színével befelé a megkötőt, varrjuk
össze a széleket, kis részt hagyjunk
nyitva a kifordításhoz. Fordítsuk ki,
vasaljuk le, és keskenyen tűzzük körbe
a megkötőt, ezzel a nyílást is bevarrjuk.
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