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107 Póló ●●

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással
Kiszabandó részek: 
A szabásmintaív 1 – 5, 7 és 8
B szabásmintaív 6 és 9
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Szabás: a felfektetési rajz szerint hajtott dupla 
és egyrétegű anyagból. A dupla anyag színe 
belül van, az egyrétegűé alul. Az ujját kétszer, 
szimmetrikusan szabjuk. Az aszimmetrikus 
részeket (1-4) írott felükkel lefelé fektessük fel 
az egyrétegű anyag fonákoldalára.

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag
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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 60 cm

Hozzávalók:
1,50 m 140 cm széles elasztikus pamutdzsörzé; 
rávasalható szövött közbélés; dzsörzétű, ikertű
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján és ujja alján 3 cm 
felhajtás
Szabás:
1 eleje jobb felső rész   1x
2 eleje jobb belső középrész  1x
3 eleje jobb külső középrész  1x
4 eleje bal felső rész  1x
5 eleje alsó rész, félbehajtott anyagból 1x
6 háta, félbehajtott anyagból  1x
7 eleje alátét  1x
8 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
9 ujja  2x

Vasaljunk közbélést az alátétre (7 és 8 rész).  

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Tudnivalókat a rugalmas anyagok varrásáról ld.: 
 http://burda.hu/burda_praktikus/rugalmas-
anyagok-varrasa/

1 Eleje bal felső rész
Az anyag színén a nyíl irányába rakjuk be az 

eleje bal felső rész (4) hajtásait, férceljük le az 
eleje szélén. 

2 Eleje középvarrás 
Színt színnel szemben, a hajtások fölött 

fektessük az eleje jobb belső középrészt (2) az 
eleje bal felső részre, gombostűzzük és varrjuk 
össze az eleje középvarrást, 1-es varrásjel, a 
varrásvégeken visszaöltéssel. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
a jobb középrészbe. 

3 Eleje jobb külső középrész 
Az anyag színén a nyíl irányába rakjuk be az 

eleje jobb külső középrész (3) hajtásait, férceljük 
le.

4 Eleje középrészek összefércelése
Fektessük a jobb külső középrészt (3) 

fonákoldalával a jobb belső középrész (2) színére, 
férceljük össze a felső szélét az oldalsó szélétől 
a 2-es varrásjelig. A varrásvonalig vágjuk be a 
külső rész ráhagyását a jelölésnél (nyíl). Férceljük 
össze az alsó szélét az oldalsó szélétől a 
hajtásvonalig, 3-as varrásjel. A varrásvonalig 
vágjuk be a külső rész ráhagyását a sarokban 
(nyíl).

5 Jobb felső szabásvonalvarrás 
Fektessük az eleje jobb felső részt színt színnel 

szemben a jobb középrészre, gombostűzzük és 
varrjuk össze a varrást, 2-es varrásjel, a varrást 
pontosan a jelölésnél (bevágásnál) fejezzük be, 
a varrásvéget visszaöltéssel rögzítsük. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk lefelé.

6 Alsó szabásvonalvarrás 
Színt színnel szemben fektessük az eleje felső 

részt az eleje alsó részre, varrjuk össze az oldalsó 
szélétől az eleje közepéig, 3-as varrásjel. Hagyjuk 
a tűt az anyagban, forgassuk el az alkatrészt, 
folytassuk a varrást a másik oldalsó széléig, a 
3-as részre szabott alátétet ekkor ne fogjuk a 
varrásba. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk felfelé.

7 Vállvarrás
Színt színnel szemben fektessük az elejét a 

hátára, gombostűzzük és varrjuk össze a vállát, 

4-es varrásjel. A ráhagyást tisztázzuk el és 
vasaljuk szét. Varrjuk össze az alátét vállát, 5-ös 
varrásjel. Vasaljuk szét a ráhagyást. Tisztázzuk 
el az alátét külső szélét.  

8 Nyakkivágás alátéte 
Színt színnel szemben gombostűzzük az 

alátétet a nyakkivágásra, a vállvarrásokat illesszük 
egymásra. Varrjuk fel az alátétet. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be. 
Hajtsuk az alátétet a kivágásba, ill. felfelé. 
Vasaljuk a ráhagyást az alátétbe, és szorosan a 
felvarrás mellett varrjuk rá. 

9 Alátét befordítása
Fordítsuk be az alátétet. Vasaljuk le a 

nyakkivágást. Az alátét belső szélét kézzel öltsük 
a vállvarrás ráhagyására. 

10 Oldalvarrás/ ujja varrása
Színt színnel szemben fektessük az elejét 

a hátára, gombostűzzük és varrjuk össze az 
oldalát, 6-os varrásjel. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé az ujját, varrjuk össze az ujja 
varrását, 7-es varrásjel. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra.

11 Ujja bevarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük az 

ujját a karkivágásba, ekkor az ujja és eleje 8-as 
jelét illesszük egymásra, az ujja varrását az 
oldalvarrásra, az ujjakör jelét a vállvarrásra. 
Varrjuk fel az ujját. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el.

12 Alja és ujja felhajtása
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, vasaljuk 

be, és kívülről ikertűvel tűzzük le 2,5 cm szélesen.

13 Belső kézi varrások
A hajtásokkal berakott részt hajtsuk be 

mindkét hajtásvonalon, hogy a kivágás szélét 
befordítsuk és az alátéten a jelölés szerint kézzel 
levarrjuk. 
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VARRÓKÖNYV
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Rendelhető a honlapról, 
elérhető a webshopban.


