Apró virágos táska
Sziasztok!
Mostanában járt nálam egy nagyon kedves volt tanítványom, aki hozott egy csajszis táskát, hogy ezt
szeretné megvarrni, segítsek a szabásminta elkészítésében. Nekem is nagyon megtetszett, így varrtam
egyet saját részre is. Az elkészítés menetét le fotóztam, mellékelem a részletes varrásleírást, így Ti is
egyszerűen megvarrhatjátok magatoknak :-)








Anyag szükséglet: minden anyag szélessége legalább 140cm legyen!
- mintás anyagból 50 cm
- egyszínű anyagból 30 cm
- bélésnek való anyagból 50 cm
- vetex 50 cm
Szabás:
- a mintás anyagból szabjatok ki
a mellékletként feltöltött táska alap mintát 2x
valamint a szintén feltöltött szegőt 2x
-az egyszínű anyagból szabjatok ki
2 db 12*44 cm ( alja dísz )
1 db 9*70 cm ( táska fül )
-vetexből
a táska alapot 2x, a szegőt 2x valamint a táska fülhöz 1x ( illetev, ha vékony az anyagunk a
táska aljához is szabjunk 2x )
-bélés anyagból szabjatok ki
1 db 58*44 cm
1 db 20*35 cm
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Varrás:
1.) Szabás után első lépésként a táska alapra, a szegőre valamint a táska fül fonák oldalára illetve, ha
vékony az anyagunk, akkor megerősítés miatt az alja díszre is vasaljuk fel a vetexet.

2.) 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.

3.) Levasalás után keskenyen ( milisen) varrjuk le az alasó szélét
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4.) Majd vasaljuk be a zseb oldalait valamint az alját is 1 cm szélesen

5.) Ezután jelöljük be a zseb helyét, gombostűzzük fel a zsebet és keskenyen varrjuk fel a bélésre a
zsebet. Mivel elég nagy a zseb, ezért középen ketté lehet választani egy varrással, így két kisebb
zsebet kapunk 

6.) Ezután következhet a cipzár  nem kell tőle megijedni, nem olyan nehéz, mint sokan azt
gondolják: a bélés színoldalára a cipzár fonák oldalát tesszük, rágombostűzzük, majd a cipzár varró
talp segítségével rá varrjuk a bélésre a cipzárt, majd hozzá varrjuk a szegőrészt is. Majd ugyanezt
megismételjük a cipzár másik szárával is.
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7.) Következő lépésként összevarrjuk a bélés egyik oldalát, a másik oldalon az összevarrás során
hagyjunk ki kb. 10 cm lukat, ugyanis a kész táskát itt fogjuk kifordítani.
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8.) A bélést egyenlőre félre tesszük és kezdjük a táskának az elkészítését. Az aljára szabott 12x44 cmes dísz csíknak az egyik hosszanti oldalát vasaljuk be a fonák oldal felé 1 cm szélesen, majd
gombostűzzük fel a táskára úgy, hogy a táska alja valamint a csík vasalatlan széle egyezzen,
gombostűzzük fel és keskenyen varrjuk fel.

9.) Ezután színt színre fektetve fordítsuk egymás felé a táska két darabját , figyelve arra, hogy az aljára
varrt egyszínű dísz csíkok egyezzenek.

10.) és varrjuk össze körben 1 cm szélesen kivéve az íves részt valamint a két rövid füle helyét.
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11.) Most fogjuk kialakítani az alja részt: nyissuk szét a táska belsejét, majd az oldal és az alja varrást
illesszük egymáshoz és gombostűzzük össze.

12.) Fogjunk egy vonalzót vagy mérőszalagot és pontosan a saroktól mérjünk le 6,5 cm-t mindkét
oldalon, majd kössük össze ezt a két pontot és varrjunk végig a jelölésen.

13.) Vágjuk ki a felesleges anyagot, a varráshoz képest hagyjunk kb 1 cm, a többit vágjuk le.
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14.) Most készítsük el a táska vállpántját: Színt színével szemben hajtsuk hosszában félbe a vállpántnak
szabott darabunkat, és varrjunk végig a hosszanti szélén talpszélesen, valamint az egyik rövid
oldalát is férceljük össze, ez a pánt kifordításához kell, ezt kifordítás után kibontjuk.

15.) Varrás után fogjunk egy fakanalat és arról a végéről, ahol a rövid oldalát is megvarrtuk, kezdjük át
fordítani a vállpántot.

16.) Kifordítás után bontsuk ki a rövid végén készített fércelésünket, majd vasaljuk meg úgy, hogy az
összevarrás kb. középre essen, majd a két szélét tűzzük le talpszélesen.
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17.) Most már készen van a táska, a bélése, és a vállpántja is. Először a vállpántot varrjuk a helyére,
színt színnel fordítsuk egymásra a pántot és a táskát és varrjuk rá talpszélesen, vigyázzunk, hogy ne
csavarodjon meg a vállpánt! Következő lépésként a bélést fordítsuk a fonák, a táska külső részét
pedig a színoldalára. Így engedjük a táskát bele a bélésbe, ekkor lesznek egymásnak szín oldallal
szemben. Gombostűzzük össze körben és varrjunk végig a felső szélen 1 cm szélesen.

18.) Mielőtt visszafordítjuk a táskát, ki kell vágni a felesleges varrásszélt a sarkokban, valamint ahol
ívelt a táska, ott be kell vagdosni az anyagot, különben nem fog szépen kifeküdni a táskánk felső
széle, mert az ív „húzni” fogja az egészet.
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19.) Most következik a legizgibb része, visszafordítjuk a táskánkat a színére a bélésen hagyott kis lukon
keresztül

20.) Befejezésként a bélésen lévő kis lukat összefogjuk és keskenyen bevarrjuk, majd jön egy kis
vasalás és kész a TÁSKA!

Mindenkinek jó munkát kívánok a táska készítéshez!

Akinek van kedve, töltse fel facebookra és ossza meg velünk, hogyan sikerült a leírtak alapján kivitelezni
a táskáját!
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