
1 A felsőrészhez és béléshez 
egyenként két 20,5 x 10,5 cm-es 
részt vágunk ki (1 cm ráhagyást 
már beszámítottuk). A jó tartás 
érdekében két egyforma mére-
tű vasalóvliest vágjunk ki és a 
durva oldalát az anyag felső-
rész fonák oldalára vasaljuk. 
2 A szemüveg sablonját szub-
limálóceruzával a fi lcre átmásol-
juk, kivágjuk és felső rész jobb  
oldalának középre felvarrjuk. 
3 Tegyük a cipzárt a felső rész 
jobb felső részére foggal lefelé. 
A bélés jobb oldalát helyezzük 
a felső oldalára úgy, hogy a cip-
zár közte legyen. Gombostűvel 
rögzítsük és varrjuk össze a cip-
zár alsó részével. Mindkét szövet-
részt a fonákjára összehajtjuk és 
az éleket kivasaljuk. A másik szö-

vetrészre ugyanígy a cipzárt rög-
zítjük, elvarrjuk és simára vasal-
juk. 4 Mindkét cipzárt a szélhez 
közel elvarrjuk és a cipzárt 2 / 3-ig 
széthúzzuk. A felső részt és a 
bélést jobbról jobbra egymásra 
helyezzük és összetűzzük. Ügyel-
jünk arra, hogy a cipzár ponto-
san illeszkedjen egymáshoz. A 
sablont mindkét oldalon szub-
limálóceruzával átmásoljuk és ösz-
szevarrjuk. A bélésben egy egye-
nes vonal mentén egy kb. 4 cm 
nagyságú nyílást hagyunk. A még 
kiálló anyagot és a szálakat levág-
juk. A sarkoknál, 1 cm-es távolság-
ban kisebb vágásokat vágunk be 
a varrás előtt. 5 Fordítsuk meg a 
munkánkat, a nyílás széléhez közel 
varrjuk el és a kiálló szálakat pedig 
vágjuk le. A bélést a belső részbe 

Kevés kézügyességgel és pamutanyaggal praktikus kelléket 
készíthetünk. Lépésről lépésre egy vicces szemüvegtokot 
alkothatunk.

VARRÓ- ÉS PATCHWORKMUNKÁK

Szórakoztató 
varrás!

nyomkodjuk, a szemüvegtokot jól 
formába hozzuk és esetleg még ki 
is vasalhatjuk.

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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AL APANYAG

 Patchworkszövet 
készlet - Flamingó 

 Patchwork- és minő-
ségi anyag készlet külö-
nösenvonzó, színes és 
összeillő pamutszövetből, 
ideális egyedi varrómunkákhoz. A textilipar-
ban rendszeresen változnak a kollekciók az 
évszakok és az aktuális divat függvényé-
ben. Így a patchworkszövet készleteinknél 
is kisebb eltérések lehetségesek a dizájn 
változása szerint. 
Méret: kb. 50 x 70 cm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Minőség: 138 g / m² 
Mosható: 30 °C 
 50 23 22  5 db/ cs.  ............................  5.440,— 

Vasalóvlies
(Cikkszám 500977)

Cipzár
(Cikkszám 501969.. kül. színekben)

Varrócérna
(Cikkszám 501466.. kül. színekben)

Barkácsfi lc - 20 x 30 cm
(Cikkszám 301114.. kül. színekben)

Üvegfejű gombostű 30 mm - PRYM
(Cikkszám 501103) 

Szabó mérőszalag
(Cikkszám 502239) 

Profi olló - FISKARS
(Cikkszám 200245) 

Ü f jű b tű 30
SZER SZ ÁM

 Az alapanya-
gokhoz

https://www.winklerschulbedarf.com/hu
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https://www.winklerschulbedarf.com/hu/c/basteltipps?Keyword=BTFJ20Brille&ga=bt


Sablon 1:1

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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