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VarrótanfolyamKÉPES

110 Ruha ●●

C szabásmintaív, kék kontúr
Kiszabandó részek: 1 - 10
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “
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WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff 140 cm 55 “
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Gr. 36
Gr. 38
Gr. 40
Gr. 42
Gr. 44

Szabás: a felfektetési rajz szerint hajtott anyagból. A dupla anyag színe 
belül van, az egyrétegűé alul.

VARRÓISKOLA

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag
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Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 82 cm

Hozzávalók:
Minden mérethez 3,10 m 140 cm széles nyomott 
mintás viszkóz; rávasalható szövött közbélés; 1 
db 40 cm-es rejtet t cipzár és hozzávaló 
varrógéptalp; 45 cm 7 mm-es gumi 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és felhajtás
Szabás:
1 kivágáspánt  2x
2 eleje  2x
3 háta, félbehajtott anyagból  1x
4 eleje derékpánt, félbehajtott anyagból  1x
5 háta derékpánt, félbehajtott anyagból  1x
6 eleje szoknyarész, félbehajtott anyagból 1x
7 háta szoknyarész, félbehajtott anyagból 1x
8 eleje alátét  2x
9 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
10 ujja  2x

Vasaljunk közbélést az alátétre (8 és 9 rész). 

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

1 Kivágáspánt
Színt színnel szemben fektessük az eleje 

alátétet a kivágáspántra, gombostűzzük és varrjuk 
össze az eleje szélét, 1-es varrásjel. Fordítsuk be 
és vasaljuk be az alátétet. Férceljük össze a nyitott 
széleket.

2 Kivágáspánt felvarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük és 

varrjuk a kivágáspántot az elejére, 2-es varrásjel. 
A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk az elejébe.

3 Eleje behúzása
Nagy öltéshosszal varrjunk végig a jelölt 

varrásvonal mindkét oldalán a csillagok közötti 
szakaszon. Húzzuk meg az alsó szálakat, hogy 
az eleje az eleje derékpánt szélére illeszkedjen. 
Csomózzuk el a szálakat, egyenletesen osszuk 
el a bőséget.

4 Eleje felvarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük és 

varrjuk az elejét a kivágáspánttal a derékpánt felső 
szélére, 3-as varrásjel, a kivágáspántokat illesszük 
egymásra. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk lefelé. 

5 Háta felvarrása
Varrjuk össze a háta szűkítőit az alsó szélétől 

a csúcsáig, csomózzuk el a szálakat, vasaljuk 
középre a szűkítőt. Színt színnel szemben 
gombostűzzük és varrjuk a háta derékpántot a 
hátára, 5-ös varrásjel. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
lefelé.

6 Vállvarrás
Színt színnel szemben fektessük az elejét a 

hátára, gombostűzzük és varrjuk össze a vállát, 
7-es varrásjel, ekkor a háta vállát tartsuk be, a 
háta nyakkivágás ráhagyása kiáll (nyíl). A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk a hátába.

7 Háta alátét
Tisztázzuk el a háta alátét külső szélét. Színt 

színnel szemben gombostűzzük az alátétet a háta 
nyakkivágásra. A válla ráhagyását hajtsuk be a 
válla varrásánál. Varrjuk fel az alátétet. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az ívelésnél 
vagdossuk be a tűzésvonalig.

8 Alátét befordítása
Fordítsuk be a háta alátétet, férceljük és 

vasaljuk le a szélét. Az alátét válla szélét kézzel 
varrjuk a vállvarrásra. 

9 Szoknyarészek felvarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük és 

varrjuk az eleje szoknyarészt az eleje derékpántra, 
4-es varrásjel. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk felfelé. 
Ugyanígy varrjuk fel a háza szoknyarészt a háta 
derékpántra, 6-os varrásjel.

10 Jobb oldalvarrás
Színt színnel szemben fektessük az elejét 

a hátára, gombostűzzük össze a jobb oldalvarrást, 
8-as varrásjel, ekkor a derékrészek felvarrását 
pontosan illesszük egymásra. Varrjuk össze az 
oldalvarrást. A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. Tisztázzuk el az eleje és háta bal oldali 
ráhagyását. 

11 Cipzár bevarrása
Nyissuk szét a cipzárt, egyik pántot felső 

oldalával lefelé fektessük a hasíték bal szélére 
(elejére), a fogazat a hasítékjelnél kezdődik. 
Cipzárbevarró talppal szorosan a fogazat mellett 
varrjuk fel a pántot az alsó hasítékjelig. Ugyanígy 
varrjuk fel a másik cipzárpántot a háta hasíték 
szélére, visszaöltéssel rögzítsük a varrást. 

12 Bal oldalvarrás
Húzzuk össze a cipzárt. Varrjuk össze a bal 

oldalát a hasíték fölött és alatt, a cipzárpánt végét 
ekkor kicsit húzzuk kifelé, a varrás végét 
visszaöltéssel rögzítsük. Vasaljuk szét a 
ráhagyást.

13 Ujja
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé az 

ujját, varrjuk össze. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, vasaljuk oldalra. Az ujja 
alsó szélének ráhagyását tisztázzuk el, vasaljuk 
be, 1 cm szélesen tűzzük le gumiháznak, kis 
nyílást hagyjunk nyitva a gumi behúzásához. 
Húzzuk be a gumit, két végét varrjuk össze 
kényelmes bőségben. Varrjuk be a nyílást,

14 Ujja bevarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük az 

ujját a karkivágásba: ekkor az ujja és eleje 10-es 
jelét illesszük egymásra, az ujja varrását az 
oldalvarrásra, az ujjakör jelét a vállvarrásra. A 
jelölések között tartsuk be az ujjakört. Varrjuk fel 
az ujját. A ráhagyást vágjuk keskenyre, összefogva 
tisztázzuk el, és az ujjakör ívén vasaljuk az ujjába. 

15 Felhajtás
Néhány napra akasszuk fel a ruhát, hogy 

„kilógja” magát. Kerekítsük le a szélét, ahol 
egyenlőtlen a hossza. A felhajtásráhagyást 
tisztázzuk el, vasaljuk be, és tűzzük le.
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110 RUHA

NAGY BURDA 
VARRÓKÖNYV
www.burda.hu

Rendelhető a honlapról, 
elérhető a webshopban.


