
VarrótanfolyamKÉPES

116 Tunika ●●

B szabásmintaív, kék kontúr
Kiszabandó részek: 1 - 4

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: a felfektetési rajz szerint, színével befelé 
hajtott dupla anyagból. 
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff  140 cm 55 “



Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 66 cm

Hozzávalók:
Minden mérethez 1,50 m 140 cm széles pamut-viszkóz 
keverékanyag; 2,40 m 6 mm széles szalag; közbélés
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és felhajtás
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta  2x
3 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
4 ujjapánt  2x
Vasaljunk közbélést a 3-as részre.

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

1 Háta 
Színt színnel szemben fektessük egymásra a háta részeket, 
gombostűzzük és varrjuk össze a középvarrást. Tisztázzuk 
el és vasaljuk szét a ráhagyást. Vasaljuk be a háta kivágás 
ráhagyását, felére behajtva gombostűzzük meg, és 
keskenyen tűzzük le.

2 Előrehozott vállvarrás
Színt színnel szemben fektessük a hátát az elejére, 
gombostűzzük és a jelölésig varrjuk össze a vállát, 1-es 
varrásjel, a varrásvégeket visszaöltéssel erősítsük meg. Az 
eleje ráhagyását a jelölésnél az öltésig vágjuk be (nyíl).  A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk az elejébe.

3 Szalagok felfércelése
Gombostűzzük a szalagokat a jelölés szerint az elejére, az 
eleje közepén hajtsuk vissza a szalagokat, a V-kivágásnál 
úgy férceljük fel, hogy az alátét felvarrásakor (4. ábra) majd 
ne fogjuk a varrásba.

4 Eleje alátét felvarrása
Tisztázzuk el az alátét külső szélét. Színt színnel szemben 
és középvonalon illesztve gombostűzzük az alátétet az 
elejére. A jelölt vonalon varrjunk végig a nyakkivágáson és 
a V-kivágáson.

5 Eleje és alátét bevágása
Az eleje közepe mentén az öltésig vágjuk be az elejét és az 
alátétet. Az ábra szerint vágjuk le a ráhagyást, a sarkokon 
ferdén vágjuk le.

6 Alátét befordítása
Fordítsuk be az alátétet, férceljük és vasaljuk le a széleket, 
az alátét belső szélét férceljük az elejére, kézzel varrjuk az 
alátétet a vállvarrás ráhagyására. Varrjuk fel a szalagokat 
a középvonalukon, 7 mm szélesen tűzzük le az eleje 
kivágást.

7 Ujjapánt
Hajtsuk félbe hosszában színével kifelé és vasaljuk le az 
ujjapántot. A pánt nyitott széleit összefogva színt színnel 
szemben gombostűzzük a karkivágás szélére: a pánt és az 
eleje 3-as jelét illesszük egymásra, a pánt jelölését a 
vállvarrásra. Varrjuk fel a pántot, a ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el és vasaljuk a tunikába. 

8 Oldalvarrás
Színt színnel szemben fektessük az elejét a hátára, 
gombostűzzük és varrjuk össze az oldalát, 2-es varrásjel. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, összefogva tisztázzuk el és 
vasaljuk oldalra.

9 Felhajtás
Vasaljuk be, felére behajtva gombostűzzük meg, és 
keskenyen tűzzük le a felhajtást.
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