Virágos táska

Sziasztok!

A napokban varrtam egy szép táskát  ezt a táska mintát már többen is megvarrták nálam és nagyon
tetszett mindegyik így most el készítettem saját részre is. Varrás közben végig fényképeztem, hogy
még többen meg tudják varrni. Most lépésről lépésre leírom hogyan készíthetitek el Ti is 

Anyag szükséglet:

- mintás anyagból 20 cm
- egyszínű anyagból 30 cm
- bélésnek való anyagból 50 cm
- vetex 50 cm

Szabás:

- a mintás anyagból szabjatok ki

2 db 6*44 cm
2 db 16*44 cm

az egyszínű anyagból szabjatok ki 2 db 20*44 cm
2 db 9*70 cm
1 db 12*34 cm
vetexből minden eddig kiszabott darabhoz szabjunk vetexet is
bélés anyagból szabjatok ki

1 db 70*44 cm
1 db 20*35 c

Szilágyi Mária

Oldal 1

Virágos táska
Varrás:
1.) Szabás után első lépésként minden külső anyagra vasaljuk fel a vetexet.

2.) Először a táska külső részeit varrjuk össze, fogjunk meg egy darabot a mintás 16*44 cm-s
darabból, valamint az egyszínűből szintén 1 db-ot a 20*44 cm-esek közül, és a 44 cm
hosszú oldalukat össze illesztve színt színnel varrjuk össze 1 cm szélesen. Ez után ismételjük
meg a másik két darabbal ugyan ezt a műveletet, majd vasaljuk a varrásszéleket lefelé.

3.) Majd fogjuk meg a táskának ezt a két darabját és szintén színt színnel össze fordítva varrjuk
össze az oldalait, figyeljünk az illesztésekre, majd vasaljuk szét a varrásokat.
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4.) Most az alját fogjuk hozzá varrni a táskához, itt körültekintően kell eljárnunk, különben a
táska el csavarodik, de ha ügyesek vagytok és pontosan dolgoztok, nem lesz nehéz. Először
is az alja darabot ( 12*34 cm ) kell bejelölni a következő módon: a rövid oldalán is és a
hosszún is jelöljük be a közepét úgy, hogy egy kis háromszöget csippentsünk ki belőle, de
vigyázzunk nehogy nagyot vágjunk, mert lyukas maradhat a táskánk alja.

5.) Ugyan így az elkészült táskán is jelöljük be a közepét, a másik két illesztési pontunk az oldal
összevarrás lesz. Fogjuk a táska alját és a hosszabb oldalának a közép jelölését
gombostűzzük össze a táskán megjelölt közép jelöléssel. A táska alját innen kiindulva
tűzzük fel addig amíg ér az alja darab, de az eleje és a vége előtt álljunk meg 1 cm-rel. Ettől
a ponttól kiindulva illetve idáig kell varrni, tehát pontosan az eleje előtt 1 cm-rel kezdünk
és a vége előtt 1 cm-rel fejezzük be a varrást. Ezt ismételjük meg a másik hosszanti oldalon
is.
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6.) Most következik az a rész, amihez szükségünk lesz egy jó helyes ollóra. Fordítsuk úgy a
táskánkat, hogy ne az alját, hanem a táska felső részét lássuk, majd onnan kiindulva,
ameddig ér a táska alja odáig kell be csípni ( vágni ) az anyagot, ameddig a varrásunk ér ezt
nagyon pontosan kell csinálni, különben nem fog szépen kifeküdni a táskánk alja.

7.) Most már át tudjuk fordítani a rövidebb oldalt is, itt az alja közép jelölést tűzzük az oldal
összevarráshoz. Ezt is varrjuk ide 1 cm szélesen, figyeljünk rá, hogy a bevágást elvarrjuk.

8.) Ez után ki vágjuk a sarkokból a felesleges anyagot és vissza fordítjuk a színére, így
egyenlőre a táskánk külső része készen van
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9.) A bélésre először a rávarrt zsebet készítjük el. Az egyik hosszanti szélét vasaljuk be 1 cm
szélesen, majd még egyszer hajtsuk vissza ugyanígy, ezt keskenyen varrjuk le, ez lesz a
zseb felső széle.

10.) A zseb széleit vasaljuk vissza 1 cm szélesen, figyeljünk rá, hogy a sarkoknál hajtsuk be
háromszög formában, majd gombostűzzük fel a bélésre, keskenyen varrjuk rá a bélésre a
zsebet, majd ha szeretnénk osszuk ketté a zsebet, hogy kényelmesen bele férjen a telefon
és a pénztárca.
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11.) Most következik a cipzár, a bélés színoldalára a cipzár fonák oldalát tesszük, majd rá
tűzzük a 6 cm széles mintás anyagunk szín oldalát, ezt a három réteget össze
gombostűzzük, majd a cizár varró talp segítségével összevarrjuk.

12.) Majd ugyanezt megtesszük a cipzár másik szárával is.
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13.) Következő lépésként összegombostűzzük a bélés oldalát, majd össze is varrjuk 1 cm
szélesen.

14.) Ezután következik a bélés sarkának kialakítása: a bélés oldal varrását összegombostűzzük
a bélés alja vonalával, majd lemérünk 5-5 cm – t a hajtás vonalon, ezeket összekötjük ,
majd ezen a vonalon végig varrunk. Varrás után a varrás vonalához képest meghagyunk 1
cm varrásszélt, majd a többit levágjuk.

15.) Most elkészítjük a táska fülét: a fület is beragasztjuk vetex-el, ettől erősebb, tartósabb
lesz a táska füle. Színével befelé hosszában hajtsuk félbe a táska fülnek szabott pántokat
és talpszélességgel varrjuk össze a hosszanti oldalát valamint az egyik rövid oldalát, mert
így könnyebb lesz kifordítani. A kifordításhoz szükségünk lesz egy fakanálra, ezzel
könnyebb  Kifordítás után vasaljuk meg a füleket úgy, hogy az összevarrás vonala
középre essen, majd a pántok két oldalát dísztűzzük talpszélesen.
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16.) Miután elkészültünk a táska fülével, fel tűzzük a helyére: a táska oldal összevarrástól
kimérünk 10 cm-t , és ide férceljük ( legnagyobb öltés sűrűséggel ide varrjuk )

17.) Most következik a legérdekesebb rész a bélés és a táska külső rész összevarrása : a táska
maradjon a színére fordítva, a bélés pedig a fonák oldalára legyen fordítva. A táska külső
részét így tegyük bele a bélésbe, az oldalvarrásokat egyeztessük, figyeljünk rá, hogy most a
táska fülei a két anyag közé essenek, tehát nem fogjuk őket látni, majd a felső széleket
gombostűzzük össze. 1 cm szélesen varrjuk össze, az összevarrásnál figyeljünk rá, hogy
valahol majd vissza kell fordítsuk a táskát a színére, tehát kell egy kb. 10 cm-es szakaszt
nyitva hagyni a fülek között.
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18.) Összevarrás után fordítsuk ki a táskát az erre a célra hagyott nyíláson, majd vasaljuk meg,
és keskenyen varrjunk végig a felső szélén úgy, hogy közben a kifordításra hagyott rést is
hajtsak be és varrjuk vissza.

Mindenkinek jó varrást kívánok !
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