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A GÉP FELszEB ELEsE

Álta|ános felszerelés
A vaÍógép fel ván szere|ve egy álta|ános
nyomótaIppa| és ennek megfele|ő ökési|ap'
pa|. A két a|katrész megf€|e|.j ó$zeáI|ításá
egyenes vagy bármiIyen cjkk.cakk.íjItésű var'

A2 egyenesöltésű varráshoz szükséqes alka!.

A2 e9yenesó|tés aIkalmazó5ihoz sziikséí€s
nyomóta|pat a megÍelejő ö]tésiIappaI eqyl]tt
csak akkor hEsznáihatjuk' ha i2 ö|t.ós s.!,
|ésseqe ] ielzésű él]ásba és a tű .L je|.]'
sű á||ásba van be.||ítva'
||yer ósszeá||ítással a következij műVe]e

'. . és ezek a|ka]mazása
A feIszele|é!ben szerep|ő é|katrész€k me!].

könnyÍtik a varást' Ez€ket az alkatlészeket
könnyen Iehet aIka|mazni és ezéIt majdnem
számta|an varlási műveletet |ehet végezni se
gítsé9ükke|.

j

Az á|ta|áno. haszná|atú Íe|vére|és

Beío9ó

Eqyené{'ltósű varráshoz szükséqÉs
Íéls:e'e|rás

Továbbító rendszért e|takaró |ap

. görbevona|ú szÉlek€t, cs ]csíeIiiIeteke1'
peremes le|Ü|eteket és hasonIikat Iehct

. Finom szöveteket |ehrt ósszeVaÍ,ni'

A továbbitó rendszen ekaka|ó |ap

A to!óbbító rendszelt ellakaró |apot. áneIy
a varrando szÓvet szabad mozqását teszi
lehetőVé, stoppo|ásná|, himzésné|' gombok
ÍeIVaÍásáná| k€|| aIká|mazni. A2 ó|tésiIap
úgy fedi a továbbíti rendszert, hogy az
utibbi ne m érinti a varrandó szÓvelet'

Kü|önIeges nyomótálp
A kü|ön|ege9 nyomótaIpd1 cikk.3kk ÓhÚ5

hez a gomblyukak kiV.Íásóná| és ap|ikációs
míjVeIetekné| |ehet aIkamazni'
A nyomóla|p alján levó .satornácska a cjkk
cakk dkés és a továbbító lendszer jó i||esz

A gomb|yukak kiváíásához szükséges nyo.

Ezt a tipusú nyomótaIpat a 4 műVe|etús
gomblyuk kivaÍéshoz hószná|iuk' A nyo
móla|p aiján lóvő csatornácska a cikk cakk
rtés és a to!ébbító rendszer s:ábad, jó

iIles2kedését biztosítja' Ennek kÓVetke2lé'
ben ott'aho] erősebb bes,egéÍe Van szÜkség,
dUp|a bes2egést |ehet vége'ni' A nyomótalp
fe|üleién |éVó tájékoztató VonaIkák meg.

könnYitik a gombIy!k eIheIYezését, Valam'nt
a gombIyuk ho$zának behatálo|ását'

A cipzár bevaÍásához lzükséqes nyomótalp
Ez a tipusú nyomótalp a valrandó szöVet
fe|eme't szé|einek össrevaÍásét teszi |ehető
Vé. Éppen ezél|, Íő|eg az elősítő zsinorok,
c'pzáÍak bevaÍásához a|kaIn]azható l47' oI

da|). A nyomótalp kia|akít&a o|yan. hogy
konnvedén ej.suszik a cipzár tüskéi ó5 a

Vastag szövetek ráhajtás fö]ött'

Fedettöltéshez basznált vezető e|em
A fedettöhésű beszeqishez hasztá|t Vczető
elem az álta|ános nyomóftlppaI haszná|ható.
A2 anyag szé|ének a tű a|á való behajtását
segíti elő. Az e|em Íe|erősÍtéséhez Le ke||

csavarni a nyomóta]p beszolító csaVariót'
és a ve2ető e|emet becsus2tat!ia nyomótá|p
tartó és a szoÍító csavar közé. lgy a bésze
re|t vezetó e|em, a nyomótaIp baIoldali |ap

kája fö|ótt he|Yezkedik e|. A fedett ö|té$e|
Végzendő beszegéshez szükséges haszná|ati
utasítást a 44. olda|on talá|juk'

Kü|őnIeges nYomótaIP

Nyomótalp gomb|yukvalÉsho2

NyomótaIp cipzárv.rrá3hoz

elem fedettö|té$él tönénő



Tűk
lvlindenfé|c varáshoz, szab!ányosíton (705
H lendszelű. 80'90.100.as n]-;Íctij) tiikel
alkalmozunk.
ouplás {a 705 H rendszerű é5a 90.es méle1íí)
1űt a díszító valrtisokh02 á|kaInr!zUnk-
](óLótt és nyú|ós s2oVetek Varásároz a
(705 Hs rcn(lszerű 90es mÚretű' tompa
Vé!ú' sárgi] s2i|ű je|ó|ó$ei e||á1ottJ tíít

ittcritap 
"."'"]. A nyomótaIpat ema|iük íe|'

2' A kézikereket addig iorgá$Uk maqunk
fc|é, anriq a tű é nyonróta|p fö]é .em
kerü|.

3' A záró|apot kihÚ2zuk. hogy a cséVetok
teIjes e9és2ében |átható |egyen'

4' UjjaI a záró|ap be|ső rzéléle támaszkoclVa
(ahogY az ábrén lá1ható) hú22uk a lapot
magunk fe|é, hogY a b|okko|ócsap

5. A hüve|ykujjat az ó|tési|áp a|á he]yez2iik
és jobbla kieme|jük az ö|tési|apot-

6' Az úi o|tésiIapot a b|okko|icsaP a|á

becsús?tatjUk és a beál|ító tengelyr.
helyezzük' A záró|apot teIjesen visszato

A továbbító .endszert eltakaró |ap Íe|szele

I Emeljiik fel a nyomita pat.
2 Á]|itsL]k a túb€fogót a legmagasabb él|áí]á
3. To jUk e| á 2áló]apot'
4. Helyezzük a továbbitó rends2ert e|takJro

Iapot az ö tésiIap fö|é'
5' To|juk vissza a záró|apot'

Tű csre
A tűbefoqót ugY konstruá|ték. hogy a tűt
csak lapos részeI hátlafelé lÉhet becsÚsztat

1' A kézi kereket addig forqatjuk megun|
fe|é. amig a tű a Íehő ho|tpontba nen)

2. A tűszolító csavart kicsavalilk 4s kihúz

3' Úi tűt a Íog|a|atba be|ecsúsztatni a tÚbe
Jogi Iegmaga$bb á |ésébán Iehet Úqy,
hogv a tű ]apos lésze háÍaÍeé nézzen,

4' A tűszoÍÍtó csavar'át vkszacsávarjLJk

oItésilap

ÓLTEsILAP csEBE

{Ú csERE

705 H 80'90-100-a! 705 H 90-es

7o5 Hs 90.es tipusú' tonlpa vé!ű
tű (sáÍsa ie|ólésse|}

Kis éi íá9y spuInilögzítő

Az 06ó( á1|;ts2ó ünyaga lchetővé teszj a
rjcsév.Áh ciína men ryis"ó!Ún.k fi!ye|ését
Ely oIsó a cséVetokban v.n eIh.Iyc7ve a
tóbbi a pótÍeis2€re|ésben sreIcp.]

spuIniÍdgzitő
A spuIniró.]ztő a küLonboző i]rélerű spl]|nik
n]égíogá5.ra 

'o|g.I' Eze( viz57int.sen he
ivezkedn€k e ' A spuln] rÓ!Zitétt nliapÚtbén
Ván, igy a cérna fo|Vama1osan Ii]ktetés és
rÚ|iutás né|kü| Íejtődik Ie a spUIniról'

0 Íűb.i ,

'.t

I

t.,

-\-P'
n

ila'-t\Y
A pót 3pu|nitaÍtó t€nge|yt a ciup|a tűvc| tör-
ténő VaÍásná| aIkaImaZzuk'

záíó|ap



A GÉP FELsZERELL.l';L llolytatis)

Nyomótatp cserc
]. A nyomóiaIpat íe|eme|iük és megqyőző

dünk aÍól, holy a tÚ a Íelső hohpont
ban van.

2. A hiivelykujjalé !ryonlótaIp a|á h€|yezve
\ a mutatóujj3t pedig' a nYomó&|p lúdon

témas2tva lelfe|é nYomiuk majd kiemel
jük a nyomó1a|pat'

Uj nyonrótalpal rc|yezünk a fog|alatba
és tartiÚk' hogy ne esen |e.

A nyomótalp Íúdat adtlig eresztjúk lef€
lé' amig a betogó kivágásn a nYon]óta|p
rogzítő csapj.ra rácsÚs2ik.

A varróEép űzeÍneltetése

A váftó!ép |reIndílása eIort c|]enóIrzzÚk, hogy

a tápfeszü|tsé! értéke és ÍÍekverciájá mege
gyezik.e a kézikelék a|alt ]e!ő táb]án fe|ín

HÁLQzATRA KAPCsoLÁs

A géP há|ózatj
FlGYELMEzTErEs: A vatógép túje füg?ő
leges te|'|e nozgásokat végez' A Eép bein
dítása után óvatosan tj!|yelni kel! a 1ep mü
ködését' A tű' nyonóta|p, öItési|apok .Jeft-
je és a gép kezelés nélk'I hagyása előtaján|.

i,k a gép Ljp feszültségét kikapcsolni' Ézzel
Tegakadá|yozzuk a 9ép beind/tágát, az in.
d ítópedál vé let|en |enyarnása esetén'

VilágÍtás

Hálózati

A VARBiGÉP BEKAPcsoLÁsA
És t]zEMBEBELYEzÉsE
. A nyomitaIpát feIeme|júk la nyon]ótaIp

legmagasabb ál|ása vastagabb szÓVetek el
heiyezését is IehatcjVé tes2i).
A VaÍandó szoletet a nyomóra|p a]á he
yezzük és a nyonóta|pat Ieeles^jÜk

A há ózat zsinórcsat|okozóját' gépiobb
o|caIi végún Ievő csátlakozóba' a |ráiólat]
2sinir m.sik Végét a há|ó2ati konnekto|ba

A gépet a h.|ózalra k€pcso|jLlk' A oip in
dítása az rndilól'!l.ii enr,,onriisávaI tóíté
nik' A g.]p jálaÍ.! s..b!s5ó!. az i.ilitLipedá|
megÍeIeló mólysÉqil Lenvo|nását(j| Íü!!'

. Az újsépet cészelíiÜÍcsidlatiran s(.élna
né|küI)kiplibá|ni.

FIGYELEM: N€m szaba(| iáratni a !.pet, ha

a nyomótaIp a|.tt núlcs s2öve1'

mive| e,zel a szöVetioVil)bÍtót
vagy a nvomotalpat, vagy mind
kettőt egyszeÍe me9rongá|ha1

VILÁGíTÁS KAPcsoLó

BeíéiézósÜ| á nyomóta|p szolító csavarját
könnYedén lefelé kelI nyomni, hogy a
nyomótaIp megfeIe|ően eIheIyezkedjen'
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A lábbát Jb|.iol je| 4! ilrny.|k@ona,
yq i8jlcnee r@dk4úeí n!ti' ioghn

A cerna beÍlj'ése

SPULNITARTi
1. A spu|niÍógzítót és a spu|nit balra |ehuz SPULNITARTO

2' A cérnával telt spulnit a vÍzszintes he|y:3

tű tenge|Y.e loljuk. Há a spu|ni peremé

ben száköqzítő bevágás Van, akko. ezt

2 bevágott spuInivéget a jobbo|da]i pálná

3' A spu|nir;gzitőt a u|ni tipusától és ál
mérőiétő| ít]99ően választjuk megl
A spuInjrógzítő átmé'ői. mindig nagyobb

lagyen mint a spuIni átmélője.

4' A lö9zitőt erősen hozzá ke|| nyomni

A csÉVE cÉRNÁJA

Az onó fe|tó|tése cérnávaI

Az o|só feltö|tégjt niJdiq a cérna beíuzéÉ

]' A nyomótaIpat íe|em€|jÜk'

2, A kózikeleket add]g ÍorgztjUk magunk íe
é' ameddig a tii a fe|ső ho|tpon1ba nem

kerü|, vagyis a nyomóta|p Í.j|ötI heLyez

3' Lekapcso|juk a kézikeleket a kéz]ker"ók

tárcsán IeVő o jeI benyonrásáVa|'

4' A zárólapot kihúzzuk a.ójz s2erinti irány

5' Az otsót kiemeljűk a csé!etokbi|'
6' VisszatoIjuk a zárólapot, meggyőződve

aÍó|, hogy az ó|tési|ap neín mozdu|t e|'

@ffi
KézIKERÉK KIKAPcsoLÁsA

Kézikeleket kikap.so|ó

oRsT KIEMELÉsE

ll

|{ÁGYoN vÉKoNY - lül], vi'rn'

vÉkoNY - bÚi'! osdh' vod,

váPon,bebny,múmyagidék

szov.TE( - dupbkóé5í r|i.'
futk, ny|s Íikóáru, ]éey,

(ozEPls - lo.k*, cjikú gv'pju

FÉL EHéz -,;;d;. Med,vl-

v$cgsmaerahpáruóó|,

MNDEívr.r€ szTvÉr' dBzíé T'?óioB|ásmb|yukbá.gAta.

BóAöK - irh.' g.liásóók' bÚb



A cEBNA BEFÚZÉSE (fo|ytatás)

AZ oBsózAs
BEKAPCSOLASA

KEzIKEBEK BEKAPcsoLÁsA

7' A2 oreót az o|sózó tenqelVre helyezzÜk'
u1ána a cernat a gvorsb€ííizij veze1ő e|c
men keresztú íűzziik, ahonna. a2 o*ó.
zási cé|náIeVílő ren.lszerbe íUI, ú!y a'
hT!y az ábrdn lá1ható,

8' A cérnát (az 06ó b€|sejébő|), a, orsó pe
Iemén |€vó |yukon át kihÚzz!k ésmagát
áz o6ót az orsózó tüskére hú22t]k,

9' Az o6ót az olsózó lüskéveI egvi]tt ]obb
oida||a kelI tolni, rnajd beindí1anié2 o!
solo rends?€rt' A cérnó véqél az ábrá|
lálhali módon ke]| íogni'

]0 Néhá|ycérna|éte9íeIt€keréseU1;nlcValr
]uk ezt a c.rnavélet,

]1' A.kiVánl mennyiségű cérna Íe|tckerése
utan (á, oÍsó2ási reÚdszer önmagáli|
krkapcso], ha a sí]ulni megtelik) |eé|| l.
]!k a kéziker.kel és e|vágjÚk a cérnát'

]2. 
^z 

or!ól a2 otsózó tenge|]ye]elvi]tt baI
. o da íelé toljuk és ezze] |cá| az oBó2é'

A spuInl1 léhL]22Úk óz oEó2ó tÜskérő].
]3' Bekapcso|juk a ké2ikerekel a kézike|Úk

1árcsa benYomásáVa12
t3

]' A nyomóta|pat fe|eme|jük'
2' A kézikereket addig folgaljÚk maqunkíe-

|é' ameddi9 a tú nem emeIkedik a nyomó.
taIp íö|é.

3' Kihúzzuk a záró|apot.
4' Az orsór Úsy íogjuk meq, hooY a céfna

a mégfele|ő irányban tekeÍedjen Ie és be.
he|yezzi]k a csévetokba'

5' A célnát a csévetok kivágá9án és a szorító
rugón keíesztül áthúzzuk'

i-'L^
Y /tr

6' Kicsh ferdén kike||hú2ni kb. ] o cm hosz
szú célnát a cséVetokon keresz1ü|'

7' A zárólapot t€|jesen betoljÚk, koz|ren
a cérnát a záró|ap és a2 Ó|tési|ap kózött
IeVó hézagba húzzuk'
BeÍejezésü| meg kellgyóződni aÍól, hoqy
az dItésiIap megfeIe|ően van.e lögzítve.



A FE LsőszAL BÉFÚzÉsE

Mindkét kóz segítségéveI f€ntrő| be-
szorítiuk a cérnála fe'itő tányérok
közé'

A? ALsTszÁL KIHÚzÁsA
Az orsó feltöItése és á Íelsó cé:na béÍ(zése
után az alsószé| vógét ki kell hÚzniaz ö|tési.
|apban |évő tŰ|yukon kelesztÜ|.

1' Ba| kézze| a tűben |eVő cérna végét köny.
nyedén, fogva' 6 jolrb ké,,e| |assan a ké.
ziLereket €gyszer körÜ| foígatjuk magunk
fe|é úgy, hogy a tű vége az öhési|apban
|évő lyUkba bekerüljőn.

2' Tovább íorgatiLlk á kézikereket magunk
felé és erősebben tartjuk a cérna Vé9é!
ameddig á |yukon át meg nem je|enik áz

Jobb;ldala

A cérnát baIkézze| tartjuk és jobba|

|efeté a iobb vezető a|á vezétjük,
majd felemelve a vezetőbe akaszt.

A cé.nát balkézze| |efe|é vezetjÜk
a nyí| irányába és a balolda|i veze.
tőbe akasájuk.

A rugót vilszáengedjük a normá|;s
Í€hőá||áÍa. Ezek után tovább Ío|y.
táiuk a céina beÍűzését.
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3. Ké22e| kihÚzzuk az igy kialakU|t huíkot.
A céífra befűzése a tiibe

1' A feszltőrcndszer Linyéiának ki/az1?ása

céjl;ból fel ke er,elní a nyomóta|pat
és addig Ío|gatni a kézikereket magunk
fe|é, amecldig á tű nem eme]kedik a nyo
mótaIp fó|é.

2- A célna spu|niját á spllnitaltóra he|ye2.

zük és befűzzük a érnát az ábrá8 megie.
lók pontokon keresztü'. Ugye|jünk arra,

. A cérnát a íeszítőiendszeren (a2 áblán
megjelőlt módon) hú2zuk keresztü|.

. A feszítő rusó ía|á. és lésén kelesztü|
kel| áthúzni, ezután a tű fokán átfűzni'

. A cérnát e|őrő| fűzzi]k a tíjbe, s kb.
10 cm cérnavéget kihÚziJnk a tű mö-

4' fi,lindkét cérna véE:t a nyomóta|p a|á he.
lyezzük és kihÚzzuk hátrafe|é.

' . . Ezgk után e| |eh€t kézdgni a varáí'



Varrás egyenesö|tésseI

Elasztikusó|Íés beá||hó rárcsa

szABÁLYozi TÁRcsÁK

lllll v lllll

TűheIyzet beá||ító tárcsa

ÉELszERELÉs

t6
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E|a.ztikuso|tés béál|Itó tárcaa: 0
Óhésminta beá||ító tárcsa: tetszt'|eges
Tű állása: l
óttaszotessegl i

öttcsnosu: a varandó szóvetnek megÍe|€lő

Nyomóta|p nyomá3: a varíandó szövetn€k
megf ele|ő (|ásd. 19. o|.).

célnaÍeszítés: a vlÍandó szövetnek megíe|e'
|ő {lásd' 18' o|áál}

Az á|ta|ánG vagy pedig a. egyenesölrésnek
megÍe|e|ő nyomóta|pat k€|i a|ka|mazni.
Á'2 álta|ános vagy pedig az egyenegöltésnek
megfeIe|ő ökésiIapot kelI alkaImazni.

A TÚ.ÁLús BEÁLLíTÁsA
A kivá|asztott ó|tésnrinta beál|ítása e|ót1
a kÉzikoleket mag!nk íe|"Á íolgatj! k 

' 
amecld i!

a tű áz ó|tési|ap fólé nem kerii|,

. Az ejásztikusö|tés t].á |Í1ó tátcsa be Va. e
álIitva o{.

. A2 óltéshos2 bcái|ító tá|csa nc Iegyen
beá|lítva a loÍnbIy!kak b.szegéséle hasz.
ná|t négy á||ás egyiké.e se,

Az öLTÉsiLAPoK És NYoMóTALPAK
tsszEÁLLITÁsA
A |egjobb vafási e|edményt akko| éljük ]''
ha egyenesoItéshez h.jznóh ó|tésiIapot és
nyomóta]pát €|kaImé2Únk,

De úgyanÉ!y Iehet .IkaImazii az á|tilános
o|té5 arct és nyomóta|pat

A VAnBóGÉR BEÁLLiTÁSA A VAB
BANDó szöVETFAJTÁTóL FÚGGóEN'
A mc!íe|e|ő VaÍási 9yakorat mcqszerzése
utin teljes egó9ében (] |ehei haszná .] a
Vétrógép soko|da|úságát' FeIhas7ná|va a tűk
kÜ|dnbóző n]érete t' ginybe VéVe d qlijon
lcvó három s7ábá|yozisi |€hetősé!€t (2z ó|tés
hosszát''a nyTnrótaIp ryohását' fe|sj c.íÍa
ícszítósé1) tioy |elic1 |]eó| 

'tani 
a !é|o1, lroqy

kiVá óan Varja a szi'vetek szé]es Válas21ékit.
A ]0. odaIon fe lijntetett tijb|a ]ch.t.jvé
teszi a tű, cérnn és óitésho$2 megvá]asztá
sát a 'VaÍan(]ó sznVe1íé|esÉgektö| íüq!lően'

Az ö|téshossz beá||ítása
Az ö|téshossz szabá|Vozó tárcsán feltÚntetett
ská|a 0.tó| 4.i9 teried. [4iné| magasább a ské
|á száma. anná| ho9szabb az öltés'
A|ra|ános gyakor|at' hogy lövidebb ö|tési |é.
péseket vékony szövetek varrásához alka|ma.
zunk. A hosszabb 0hési |épéseket a nehezebb
szövetek var.ásához hászná| jUk.
l és 0 közőtti fokozato| kimondottan csak
cikk.cakk szatén ö|tésné| haszná|unk'

öLTÉsHossz szABÁLYzo
TARCSA

GombIyUkvarás

VIsszAFELÉ VARB/fu

{-
o|tésizé|es$g beát|ító tárcsa

A: ö|tésho$: *abá|yozó nárcsá beá||ínása
. A tárclit Ú9y kel| forgatni, hogy a kivánt

szám a gép e|ü|'ő |apián látható jel V
alá kérüljön'
Az ökéshossz csókkentéseh€z a szabá'
Iyozótá.csát jobbra kelI forgatni.
Az ó|téshossz növeks2ik, ha a szabá.
lyozótárcút baIra folgatjuk'

(Részletes infornkiTkat az ö|téshossz sza.
bályo.ásához a szatén cikk.cakk varrfunáI
a 23. oldalon talé|unk.)

I
I

I

i

l,tl

A visszaÍelé Varlásná| a tárcsa kózepén ta'
Iá|ható nyomógombol Ütkózésig ke|| be
nyomni és megtaÍani. (A nyomógombot var
rás közben is be l€het nyomni') A nyomó.
gomb e|enqedésével a varógép e|őre kezd

visszafe|é várás nyomógomb

"0 -)
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A Íelsős2á' íeszítésének megfeIelő beá|lítá-

sa nagyon Íontos a varás minőséqe szem
pontiából, mivel tÚl kicsi' vagy tÚl naqy €ér-

nafeszíiéssé| lyengüt a Varrat ósszetartása,

Vaqy p€dig a szövet csomósodni kezd'
Aján|atos próbavárrást Végézni az e|őké

szített cérnák és vaíandó szóvetek Íe|basz.

ná|ásávai. A jó minós€gű ö|tés azzaj jel-

|emezhetó, hogy a fe|ső ós a|só cérrák kóté-

s€ a2 összevaÍt anyag közepén van hurkok
é5 ránco|ások né|kül'

A FELsőszÁL
LYózÁsA

Ha próbavarrásná| a szövet csomósodik, ak.
kor a cérna Íeszítését csökkent€ni ke|I.

A feszítés nöVekedése céljából;a tárcsát
nagyobb szémÍa kel| á||ítani.

. A feszítés csökkentésé céljából a tárcsát
kisebb számra kel| ál|ítani'

A fe|sőszá| fészité'e
A fehószálÍeszitést s2abá|Yozó tálcsa a cér
na feszÍtési fokát szábá|yozza. Be ke|| á||í.

tani a feszítést a vaí'ndó szóvetbktő| fü9.

gően. A táÍcsán |átható 
'zámbk 

Iehétővé

teszik úqyano|yan Íes2ités kmétlését. Ha a

próbaő|tések tú| |a2ák |ettek, akkor a Íe|ső

cérna feszÍtését nőVe|ni ke||.

18

FEszíTÉsÉ$!EK szABÁ.

A,,vo,ircr.nr) rjya,n,is t)eii ir.rsa

A nvomitaIp nyomósét,aí]e||ye| a nyornóta|p a VaIrandó szöVet€kre hát a ovo
más s1áb"IyolT 1d'rs(;vd|, Ie.et bea||itdni. A megIcIeIo taIpnvomás bi2tosítása
ndqyon 'o.IoJ, mive| e2 le\l| |ehplovp a !1n6 es eqyenleIes' ráncmen(es s/öv€t
to!ébdítást. A NoFM lnolrnális) jető|és szorinti'nyqmás á|talános beá||ítást ie-
Ient és nagvon sokté|e szöVetekné| alka|nrazható. EzenkiVü| Vannak má5 beá|lítá.
lok' Ezek kisebb. Vagy naöyobb nyomást j€ientenek. mint a normá|is. Kü|ön|e-
ges 5/ovelet Jd| 'JsdLo/ neqie|F|Ö n}om;sl ke|| beá||itani.
sIoDpo jsaé|' Ips/iIo| Fret ré|l ü|i h;n 7ésnFI a nyomás szábá|Vo2ó ta|clal á |eg'
kisebb nyomásra ke|| beá||ítani ffi jelölés szerint, (|ásd. 60. oldal).
A nyohita|p nyomásákak szabálvozása előtt a nyomóta|pat le kelt engEdni'
. A nyomds novehpoasF (€|iaoó| d !'abJ/o?o |"Ícsdt a NoBÍ\,'|tó| a |\4Ay

(maximun])íe|é,
. A nyÜmás csókkentése NoR 'l tó|a ff
. stoppo|ásnál a szabá|yozó táÍcsát á #

j€lő|és Íe|é k€l] forqatn]-
ie1ő|ésíe ke|| beá||itani

t9



VARBÁs cIKK.CAKK ÓLTEssEL

A vaÍógép szerkezete oIyan, amely biztositja, hogY a gép automatikusan kü]0n.

féle cikk.cakk és e|as2tikusó|tésseI Varrjon' A cikk.cakk minték és ezek beá|lításai

Az e|asztikus cikk cakk i|téseklő| szó|ó iníormációk a 24' o|da|on o|!ashatik'
Ezek gyakoÍ|ati aIkalmazása a,,szabósági mUnkák,'cimű íejezetben talá|hatik
a 2S. oldalon.

a
=<

A cIKK.CAKK ÖLTÉs MtNTÁ|

Egyszeril cikk{akk h!rokö|t&. A|talában a gomblyukak beszegé'éÍe
gombok Íó|varására, ápIikációk varÍására aIkaImazzUk.

Fédgtt cikk.cakk ö|tés. A szövet szé|€inek beszegésére és a cipzárak be'
- vaÍásáná| szokták alkaImazni'

TöbbszöÍós cikk+akk ö|té'' A szóvet ósszevarásá.a az erősí!ő .nyagok
vaíá5ára szoIqá|'

lllll v lllll
ilit Pri il.t

E|as.t.kunó|lés szabá|yzó tárc$
k.kapcso|t á||ásba

t: il

Eqyszerű cikk.cakk Öltés

:\ 5Í ].ii

:\ tt :t 

Többnyomú cikk{akk ö|tés

VABBAS CIKK-CAKK
öLTÉsMINTÁVAL
. Az eIas2tikus ö|tésszabá1y02ó tárcsát oÍa

á||itjUk be.
. Az ó|tésminta beé||ító tárcsát a kiválasz'

tott mintára állÍtjuk.
. Ezután beál|ítjuk az ó|tés hoszát és meg.

ÍeIe|óen betájoIjuk az óltés heIYét, vaIa'

mint beá||ítjuk a íe|ső s2á|feszességet. az

á|ábbi utasítások szerint'
Az ö|tésminta beá||ítása e|őtt elös2ór beál|ít.
juk az Ó|tésszé|ességet a kdvetke,ő jelr€: i

óLTÉsMINTA BEÁLLíTÁsA
E9yszelű cikk.akk hurokö|l& e*tén
. A beál|ító tárcsát a kővetkező je|re ál|Ít.

j"k, lt
Fedett cikk+akk ö|1é3 esétén
. A béa|lító tálc$jt a következő je|re á|lit.

;"r, ll
Többszóíos cikk{akk ö|tes e3étén
. A beál|ító tórc'át a kóvetkező jehe al|ít.

;"t, ;1:A
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Az öLTÉsszÉLEssÉG BEÁLLíTÁsA

42 öltészé|esség beál|ítáfi előrt neggyőző
dünk orró], hagy E őhéshossz szabá|yozó
L:rcsa nincse beál|ítva a ganblyuk vaftáshoz
has2nált négy n]űvelet egyikéÍe es holy z tű a

A cikk{akk öitéshez az ö|tésszélesség beá||i

tö t.rcsát az egvenesó|tés á|lásbóljobbra for
gatva átkapcsoljuk á kiVá|asztott cikk{akk
d||ásba' Az öhés szé|essóge nóVekszik a beái.
Iitótárcsa iobbla Íorgatá'áva|'

A TÚ BEÁLLíTÁsA

€==
oltésizéle$éq beá||hása

A tlj á|lását szabályozö tárcsa beá itáÉ e|őtt
meggyőződ|jnk afiól, hogy az ö|téshossz szd
bá|yozó tárcsa nÍncs.e beá Ítva a qomblyuk'
készítéshez hazdáü |Egy núvelet egyikére
és a tij a s2öveÍ tölött van+'
A cikk cakk rhésminták tóbbségét a tii kÓ.
zép állásában .L véqezzÜk' A tű ba|o|da|i

l. Vagy jobbo|dalj .l á||ását csak kü|on
|eges esetekben haszná|ják p|' a gombok fe|.

A szimpIa tűV€| tÓrténó
Van'ásná| |e99yákrabban
aIkpIma2ott beá||ítás

Tűá||ás sz.bá|yozása

FELsőszÁL FEszíÍÉs szABÁLYozÁsA

kis szé|ességű

A FELsöszÁLFEszEssÉG BEÁLLiTÁsA

Cikk.cakk ö|téshez á féhős2á| kisebb íeszi
tést igénYel' mint egyenes öhésnó|' [4egfe|e
|ó s2á|feszességet próbá|9atássaI ke|| beá||í1a
ni- Az ö|tésnek |aposnak ke|] |enni és jil ]

|eszkedn] a vaÍandó szÓvetre, ósszehúzó.lá
sok né|kü|, csomómentesen. Ha a2 ö|tések
nem |aposak és a szóveten csomóso(lások
Vannak, akkor a felsószá| túl feszes' A felső.
52álÍeszÍtótáÍcsár egy szémmaI visszaá||itjr'rk'
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VAB BÁ:j clK K'cAKK ÓL IÉSsEL (ío|Yt.tás)

í
/.7.

AZ tLT ÉsHossz EfÁLríl ÁsA
Al ] 1] ]!'I el] b.|Üi bJi||ít,]1 óitésljoss7 rjt
li c] (] (]a!.. os olliÍ . elj:i ;l ycz MinÚ|
''j.{j]'.]rb slimÉrtékr9 á] Íl]!| l td|$át, an

'réi 
!i!.ktr|]!] á7 ó|tés, V.ilyis nr!yobb a tá!oI

;.]g a] ,I,]'')i, o tések kó:]ni
A 0 ós ,l (ö7öt! beá]l'L. 1 i,1.].i úijynevezett
szJtén cikk c.kkö]téí elcdl.]illj' e, 

' 
i'neIyrő]

a iov!rl iz:i cr'rilon lesz !t l

VAEBÁs szAÍÉNöLTÉssEL
A szatÚnó|1és sűrű cikk'cak< os oItést j€|e|t,
amc|y jima szat';n íe Ü]ctct aIkot, Használju|l
mind VaÍásnál' Í'ind clekolác]ós .éloktrr'
Gyáko||ati íe|haszné|.sa e|ón próbát kP]] V.á

gezni a7 oltésho$2 és a s2á|íeszesség be.||íti.

PUha vászo| VáÍásánál kÜ ón fu erevító ányail
ra van yúkség a me!]feleló Ó]tés elé|ése có
iábó|' Etrc a cé|n ]eqjobban organd]i ós

FELSZERELES Es A TABcsÁK BEAL
LITASA

öLTÉsHossz BEÁLLiTÁsA

cÉBNAFEsziTÉs BEÁLLíTÁsA

.,s >
o|té$oss2 béaIlhó tárcsé

'.^\
\€

Á|rá!ános nyomótaIp

Elászti&usö|tés beá||ító tárcsa;'
öh€smInta bea||i1o 1arcsa 3!
Tü a||ása: .L
(i|iéss2ó|esséq: } .tot l -iq tmax)
o|téshosz:0-1
Nyomótalp nyomás: NoRM
Eeszitések: a szövettő| függően
Kü|önIeges nyomótaIp
Áhalános cé|ú ökésilap

A NYoI,TTALP NYoMÁsÁNAK BEÁLLíTiisA És A FELSZEBELÉs
összEÁLLíTÁsA

A nyomóta|p nYomá!ának beé||'tásáró| az ö$zes információt a ,,VáÍás

egyenesöltésse|,' cimű feiezetben a 19' o]dá|on fog|a|tUk óss2a A szÜkséges '
fe|szerelés összeál|ításáró| már vo|t s2ó a 4. és áz 5. o|dalon. Ezek qyakor|a-
ti fe|ha52ná|ásáró| a 29. o|da|on kez.lődő ,,szabósági mUnkák,. cjmű feje.

Az ö|téshossz beál|ítása
]' Az öhéshoss2 szabályozó tércsét 1es

2' A Varróqépet a|ácsony sebességgRl lndit.
tuk.

3' A2 .|tésho$z 9abályozó tálcszit addi9
torlatjÚk Iassan au óramu1ató járásévaI
azo.os iránylra, ameddi9 az ó|tések kö
ze|ebb ker!|n€k eoymáshoz és a vÚgÓn
egybeeső sima íelülete1 aIkot ]ak'

A s2á|Íes2esség beál|ítása
SzaténdItéshez ]azább córnafeVí1és s2Úksé.
ges, mint az esyenes valy ritka cikk-cakk
óhéshez' A2onkivÜ] miné| s2é|esebb az ó
tés, anná| kisebb szá|fsszessé( szÜksé!es'
A próbé.ál ügye]]ünk az óhés minőségére.
Ha az oss2eVarrt anya!on össz.húzó.lások
!annak' akkTI a fe|sószó] fe9ités"Át csÓk-

e ,.\L
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Kü|önleges nyofrótaIp
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Az ELAszTt KUs oLÍEsÉK MINTÁ|

A !dtJÓgéo oé9} Í!|e eIa\/l IU\ ó|té!m'|'ld' I es/:l
E:ek gyakol|ati aIkalmazásáró| a köletkezó olda|ókon |esz s2ó'

Az ELAszTIKUs öLTÉsMINTÁK
Hárornszoros cikk.cakk ö|nás.
minta. Bitka cjkk.cákkos ö|.
tés, dekoÍác.os cé|ra. nehéz
szövetkhez és nyu|ó vaÍatok.

FoÍde beszegő ö|t&.
Egyszerle biztosit beszegést

a
1

Agasöhá!.
|deá|is a himzésh€z és

EgyeíÉs nyú|lóöltés.
Háromszoros egyenesö|tés'
Nélkü|özh€tet|en a kötóttáru
és nyú|ó szöv€tek varrásiíná|.

JN Ét :l.,i

Hármas cikk cakk o|tés

: \ 5t :,:l

_1\ :1

E|as2tikusö|té5 beá||itó tárcsa

Az élas.tikus ókések alka|ma2&áíá| a beát
lito rórcsák Pilos ieizé*it ke|| íé|harzná|ni
o A2 .lasztikusÓ|tés beá||itó táfcs't a piro'

jelre Io Az ö|té'n]inta beé|liló tárcsát a megfele|ő

. A2 ó(ésbossz beál|ító tárcsát a piros je..
re d ke|lbeá||ítani

. A tű állását, a2 óltés s2é|ességét, a cérna
fes2ítését és a2 óhés kiegYenlÍtését a kö.
vetkező o|da|akon |eVő iníormáciok sze'
rint kelIb€á||ítani'

. A vaÍás sebossése közepes.
Az ö|tésminta beá||ítá!a.
Az öltésnínta beállítása előÚ be ke|| á|lí'
tani.az öhés szé|ességjt a következő jel'

A háromszoros cikktákk ö|tés es€tén:. az öftésminta beá|iító tárcsáját a kóvet.
l ezi ieIre ke||beá||it€ni <<

A fefu€ 3zeqtiö|rés e*tén: Í.
. az ö|tésminta beá||íti tá|csáját a köven

ke2ö mintérá ke||beá||ítani <.
Az ágas ö|tésmint! esltén: á1
. az öltésminta b€á|lító tálclijá! a köv€t.

ke2ő mintára ke|| beá||ítani ':r^
Az eqyénes nyúlóö|tés €setén: .'.'/.

. a2 ó|tésminta beá|lító tál€giia tetvő|e"
ges he|yzetbe ]ehét azza|, hogy az óltés.
szó]esség beá|lító tárcsáiát a következlő
ieIre i ke|| beá||ítani'

:,',.N

Egysl€rű nyúlóó|tés

Az ö|té!s2é|e''ég béá||itása

E]asztikusőhés esetin az ö|tésszéiess";g beóL
lító tárcsát az i é||ásából a l É ig á]

]ásába keIl átkapcsoIni'
Az öltés s2é|essége nóveksz k a tárcsa jobbla
forgarásáVa|. A ta,".a i 1et beé|litásá|á| a

gép egyszeití nyÚ|ó Ó|tésse| VaÍ'

A tűá||ás beállítása

A2 e|as?tikt]s óhésmintákhoz a tűt ba|o]da i

f rozepso ! valvjobbotdati J hetv

A középső l á]|ás aIkaImazását javaso]jUk.

Az ö|tészélesség beá||hása

=
i

lllt
Baloldali

állásA feIsószá|feszeség beá ||írásá

Az egyes e|asztikus lészek nagYobb szá|f€
szességet igényelnek' A megíe|e|ő s2á|íészes
seget a próba közben Iehet beállítani'
A próba so|án Úgyanazt a szovetet, cérnát és
nyomitö|pat ke|l haszná|ni'
Próbavarrás kózben a szá|feszesség beá||ító
tórcsát 3 VagY 4.€sle keiIbeé||ítaniés figye n
a2 ö|tés fiinóségét.
Ha a szöVet csomósodik csökkenteni ke|| a
teszítóst, vagyis á tárcsát kisebb számra k€|]
á||ítani'
varjunk átlaqos sebeségge|'

A tliállás, valamÍnt az öltésszéjlesség beállíLása
előtt meg ke győződni arról' hogy a tű a
szövet fó|ött van! és az ö|téshossz szabá|yozT
tércsa nincse beál|ítva a gonb|yukvaÍáshoz
henáh négy nűvelet egyikére.

á||ás állás

Fe|sőszá|Íeszítés beál|it.ása
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VAanÁs ELAszmiU:jÓl TÉSsEL {ÍL]|ytaté5) VARBÁs DUPLA TűVEL

.Jl ] EsHossz SZABALYozo TÁBcsA

Az tLTÉs KIEGYENLITEsÉNE
BEÁLLiTÁsA

Az olTÉsHossz
TÁRcsA BEÁLLÍTÁsA

Dup|a lÚvé| va|ÍVa egyi.lc]ü|e! kót cUymás
dre|1ett ]évő dekcratiV ]e||e!L.] párh!zám0s
ö|té5t nyerhstünk A dUplá tűve 1óÍé..
vaÍrésná| |eher l.étszillű VágV e!yszinű cérn.
Va] VaÍlL . kdzben kúlónbözó egyszerű c kk
-caklt, fedet1 va!y többnyoi].15ú cikk{ákk
d|téseket s Iehel é|ka mazni'

A VABRóGÉP BEÁLLíTÁsA

Varlás egyenesö|tésseI

SZABALYOZO

Amikoí e|áslrikUs ö|1ésn]intákat aIka Jna.
zL]hk, akko| az ö|iés]ro$z szélrá|yo2ó tdÍcsát
is be ke|l á||itani' A pilos ' je| a beá|lító
tárcsán a V jel a]á kert]]jón, an]elv a gép
e]|:]|ső ]apjin !an íeItünterVe'

FlGYELEN4: HátlaÍe]é.em ?abel !a|Íni, ha
á? Ó|tesho$z beá||itó 1á|csa a
piIos jeIre van á||ítvá'

Az ÓLTÉs KIEGYENL|TÉsENEK
szABÁLYozÁsA
Néhá e|őfor(lU|, hogy az e|asztiktrsdIté! beá|
litó tálcséVaI szabá|yo7ni ke|| 22 ókésminta
nin(Íégét. Az eIaszt'kUsó|tÚs tálcsájének a
nolmá| á|lásbó| tőlténő e|toiga1ása el.jtt
ó|tésminta pÍóbát ke|| készÍteni' Há a próba
ko?ben kide|Ül, hoi]Y az ö|tésmintát á]|ítani
ke|l, akkor |a$ú Va|rós közbeh e|íorgatj!k a
1árcsót és í!y a me!Íe|e|ő ö|1ésminta beá!

VARBÁs EGYENEsöLTÉssEL

EIaszt.kusölte. beá||ító tárcsa: 0
oItesrtinta beál|ító tárcs: tetsző|eqes
á|láEJa á|líthatjuk
Tű á||ása: csak közéo 9 á|tásba állitlrató

oItshossz: tetsző|eges
Ákalános öltesiIapot aIkaImá22Unk
Áka|ános nyomótalpat alkalma22unk

Csak

nlnLll

rlnJ. -t

A tálcsa iobbta forgatásáva|
a2 ij|Íésűúséq nóveks2ik

VaÜás cikk.cakk ö|tlásseI

EIásztikusö|t6 beá|lító tárcsa: 0
tttes'l,rinta ueattito tarcsa: ! vagy !

Tű áli;'a: csak közép .L á||ásba á||ítható
Ó]tésszé|eiiéq: jobbo|daIon látható ábra

o|t€.hossz: tetszöleges
Á|ta|ános ölt6i|apot alkalmá2?Únk
Á|ta|ános nyomótaIpat a|kaImazzunk

{ritka ö|t€.né|}
speciá|is nyomótaIpat á|kalmazzunk

(sűrű szaténöltésné|)

VARRAS CIKK CAKK OLTESSEL
A megIc|e|ő öhé'ek ólé|ésé|e
minta távoIságok c5dkken1ését
jobbÉ f orgatásival éljÜk e|'
A megfele]ő o tisek e|érésóre
minta táVolsé!ok nöVekedésé1
ba||a íolgatá.áVa| ériúk.|.

<(((<(((<((<((?'

A tárcsa balra íorgatásáva|
az öl1é$űÍűség csókken

?6

A NYol,]óTALP NYoMÁsÁNAK
BEÁLLíTÁsA
A nyomótaIp nyomásónak beá|1itásáh(:)2 szük.
séles !tnrutatást a ,l9' 

o dajon tt]ntettÜk
te|. A: e asztiklls ó|té9niIták alkaImazásá.
hoz szLjkséoes fe|s2crelések és tenniva|ók
a 29' okla|on kezdődő szabósági, munkák
cimű f ejezelben ta|á|hatók'

t-

i:ta'=



VABRÁs DUPLA TUVEL lfoIVrJtds) szAB0s/ri;I MtJÍ\]KÁK

csaVarját bec5aValj!k'

A DUPLA TÚ BEFÚzÉsE
A Iegjobb VaÜási eredmény e é.ése.i|lébó| a merc-pÍizék 50 s2ámú Vasy s2inteti
kus cérnákat ke|| é|kalmazni' A c&nál ÚgyanÚ9y ke]| befijzni mint a szimp]a tű
nél azza|, hogy a fe|sőszé]a1 a !p! niliI a kó2épső és a hát'ó szá|feszitő tá;yérok
közdtt ke|| átvezetni, ahonnán a 52ál a jobboidaIitű nyi|ásába kelú|. A var;ógép
letején €gy pit spuIni1artó tengeiyt ke]| eIhe]ye2n], ameiyre a pót spll]nit kel] rá
he|yezni' A c#nát a pót spu|niró| jtvezetjÜk a kóZépső é5 e|Ü|ső sz.|feszítő tá
nyélok kozött, Ú9y ahogy é2 ábriin |áthátó A cérnát éz ószes röbbi íesz'tő ele'
íleken keresztü| vezetj.ik az ulo|só kiVéte]éVé| ahonnan a ba o|da|inyi|ásbá kert]|.

|Iyen varráshoz 7o5 H 90 lipusu dupla tűt

A DUPLA ÍÚ BE ELYEzÉsE
A dupla tű bche]ylzse e|őtt nl€g ke|| !yó.
ződn] aÍó|' holy a vátrógépbe be Vént sze.
re]ve az é|ra]ános Ó|tési|ap és hogy a tij beá]
|ító tárcsája kóz.pál|ásba Van € beá|iítVa.
Az ö|tesszélesseg beá||ító tórcsa a 27' o|da
lon IeíÍt utasítások szerint Van-e beá|lítva.
A tÚ behe|y€zéséhe2 a tiÍbeíogót a Íe|só holt.
l)ontba á]iít]uk, eZUtén a ti'óg2ítő csáva|ját
k sé ki|a2itjuk a szimp|a tűt kihÚzzuk és
dUp|a tűt teszLjnk a he|yér€, maid a |űrógzítő

FélceiÉs Eofr l'ostÚkkeI
A ió| ke2eIhető a.y.gok .gY?eIű .s5zcvaÍlí
s. .s€tén sok idő| meg |elr€t takarÍtani, ha
llrdlbo'tűket !|ka|lnrz!n( a kézi |aov qé'i
f:iIc!|é5 helVell Erye a .,éJ.a véko.]; tűk;t
lij!] ||ka||).z||i éj j!V keil e|]r.iyezri őket,

' :' ]]]n ]Í')ta]p r]ona|áro mcrőieqestn |a..|y€
a varrandó szőVeieket á

]:ll' 
'o 

]. 
'in 

ü$zekös!é(4 |l.] ]rl i'!lk ki a nyon]óra|p minclkél o]da-
].i ji]l]nint a goDbostúket nern s2abaJ
. l .]! ].!'Ían.ló szövetek a|ján éiheIyezn]'
:i 'L] rÍ]nt(ezzeíek a szövettoVábl)író

E|avl'].Úsohés beá|lító tálcsa: o
oItés|!'int3 beá||ító ii'rcsa: tetsző|eges
Tű á||:]s',j 

"L

o|tésh o$2: 
'nYaqtól 

1üggő€n kelI beál|itani
Nyomófutp n!oiÍi]s: anyaqtó| fÜqqően kell

cérnafes'ítés: dnyaqtit íiiqgően keIl b€á||ítani
Alta|ános vagy egyPerű ö|!ések varÉsához
aIkalmas nyomótá|pat ketI haszná|ni'
A|talános vagy egvszerű ö|té.ek valÉsáho2

A go'nbostűk e|he|yez€.e

aIkalma9 öhés;tapot kell aIka|ma2ni.

4. LeenqedjÜk a nyomóta|pat, be.yomjuk és

'gy 
tan'uk a visszaíe|é VaÍró nyomóqoÍn'

5' Vjss2afe|ó VaÍL]nk a szovet e|ejéiq a VaÍ
rant erősítése cé|iébó|'

6. E/engedjuk d vLs(zrfete va[o nvomogonr
Dol es iorvamatosan etLire vdrrun(28

29



uut'lrÁr ttoryt"ta,}

bó| meg vannak hosszabbÍtva á zárólaprá is

A varÍísi vona|egyeno$en tanása

VarIá5 kózben a varrási vona| egyen esben tar
tása céljábó| fe| lehet haszná|ni az óltésila-
pon |éVő számozott Vona|akat vezetővona|.
ként' Példáll ha varrás közben a vaÍási vo-
na|at 1,5 cm távo|ságban kivániuk tártani
a szövet szé|eilő|, akkoÍ a szóvet szé|ek az
5.s számú jobbo|dali vaqy ba|o|da|i VonalIa|

egyeztetjilk.
Ezek a vonalak a vaÍrás megkónnyitése c€|já

A szövet saÍÓkelÍoÍdítása vaÍás iiizb€; 
. 

'

A szóvet go9 ka| tórténó megfo;dítása ese

tén nem mus2áj Ujla kijelöln] a VarÍásivona.
lat' miVe|.eIegendő ahhoz Íe]hasznáini a záÍi
|álron |éVő"kéresztező vonalakat,

P|' 1'5 cm táVo|sag esetén
. a vatrt szövet 9é|eit az s'rs s2ámúljobb

vagY baI vona |lal €yezte$ük ' csökkentett
sebességge| vaÚiun! a szovet 5aíkához kö.
zeledve.

. Ha a ;zdvet a|í' sarká a ?áó|ápon |éVő

keresztezódésekhe2 ko2e|edik, Ieá]litjuk
a vaÍógép€t a tű á|lásátói fúggetIenü|,

. A nyomóta|pat feleme|iük, a szövetet a tű
körül 9oo ka| ú9y e|for.lítj!k, hogy a szó
vet szé|e egYbeé$en.az 5 ós számú vezető

. Leensedjilk a nyomótalpat s tovább Var
lL]ok az úi irénvban'

A varrás b€fe]ez€.e

1' A szövet szé|éiq vaÍunk, majd a vsszaÍe]é

vaíás nyomógómbját benyomj!k és meg'

tartjLlk'ameddig a qép.kb] 1 cm't nem wtr
visszaÍe|é, ezzeI megerősitiúk a VaÍatot.
A nyomó90mbot e|engecljÜk, a gépet |óa|

2.
|í!juk
A kézikerék magunkfe|é torténő forgatá
sával a,tűt a |egmagasabb ponÍa eme|iük'

Fe|emeliük a nyomóta|pát és a 9öv9tet
annyira kihúzzuk e|őle (magunk fe|é)'

hobY a cérna |evágása u(án atíjbő|2-8 cm
hrsszúsáqú cérna á||ion ki, ami J további
Varáshoz szÚkséges majd.

4' A cérnákat a niomótalp háry' peremén

léVő |evágó. késen Ievágjuk'

A sz.ivet vezetése és a|átámas.tása

A vaÍandi szöVetek többségénél a szövet vé'
zetését á nyomóta|p f|őtt k€| | biztosita n i ú9y
ahogy az áblán |átható' De vannak olyan s2ö.
vetek' amelyeket Varrás kÓzben tartani ke|| p|'
. Könnyú vékony vászon anyaqokat a nyo.

móta|p előn: é9 után iíkónnyedén tartani

3.

kell.
. Nyú|i s2öveteket és kötóttárut'

llásd 33. olda|)'



SZABisÁGl MUNKÁK li.]yjai.E)

ö|té3

TiibbnYomú
cikk{akk ö|tés

Egyénes nyú|ó ó|tésű uaíás

E|ás2tikusöhés beá||ító tál.sa: pilos I ie!Íe

öhésminla: tetsző|eges Iehet

ru allas: I

ö|1éslrosV] pilos ieIre .
Áha|ónos nyomótalpal és óhésiIapot ke|| a|.

A !aíás sebe9!ége kó..pes Iegyen' Vaírás eqyen$ nYü|ó

. öItéssel

A vaíán{ló 5zov.t vezetés.. és a|átámásztása.

KöTt] rÁnu És NYúLó szíj\,,E'j.E |( VARRÁsA

A nyJ i rzóvelei( !alr:ijnj] r].n1 l]; i\.: j1l.j.! 1 k, ]. !-. . i:]r o 1t]5l (e]
ha5zn.]ni, amcIy a val l].' .f!iása] ])i2|csi1ia
A VaÍógép tipÚsa az ó|tisminták 9l]|es sk]|Jiiit !iz|o5í|]a'
A2 oItésmint. ki!éidszti]sjnak ]n.](]koN.yjÍ.sfla a ]..!l]L( ]',. a]j| ásck:t t!a'n!
A kotott és IlVú ó s2Tve1Ék VaIl ]liho2' J. .jn]| x ] rl..l sléi::o .]nyaql. l.né ].i
varlás.lroz 705 Hs 90lal s2eIű ll]n.pl ]l)qli {sá|oi \1rj:í ].]]ijlÚ$"AI e||all)I1) 1ü

TABLÁzAT NYULó öLTÉSLK ALKAMATÁZlisÁH(]z

o|tésminta A minla a|ka|mazásá

A kö1ottjlLl, nYúkr $ e]as7tIku5 anyd(|OK

VllIi]sán!| .2 elaszi kÚ\oIté5 aIkaIma7.sJvJ
lt].]! rÚ9a Ira$áqú Üs e ós tarid5L] 'al al.!
nye|i]nk F qve en]b! véVe azt' llTlv az |v..
r IlÚsú Valrlis eqvíányú, ió elednlényű a z.lt
fs nY lotr varrai!k.r , nrl!tl J ci na .d'lY
lc5zÍtések nle etl sP s/akad' E/el1 a k;' 'Id!
a |agy íeszitésnek kItctl rUhák lDegvaíasnlJ
p dl uijak bevaÍIásáÍi é! nad|áqok VaÍi5;]lj'
. s|ror1r!hIk és i!tJTrÚnai( meqValras]' '

Egyszerű nyú|ó ohések (nyitott és zárt} _ Lépés ö|té5ek _
uiiak és betétek b.váíása E|aÍtikus fe|ü |eti öttések - fi]F
dő.uhák' íe|ső ruhák vaíá$. zsebek rálJrása' etszakadt
i?övetek javitása, erő'iten v.ríások'

Gumisza|agok, nYúló .s.pkék rávalrás, í€hérnemű é' für.
dőruhák varrásá, női e|asztikus övek varása, vafi szovét
szé|einék beszegésé, delék32iiak & óvek kikészítése.

A .yilo s/o!cl,'k lornrrrl!ne( va risdnii a

r..zb-a. csri( a nYonrotnll) e

.rl \'r ,qrel- !:n Pnl.tb.n nijr.. {e I

J ry..roÍaIp s1o| to e|e].1 es e.gelrI a llep

ret' Úgy sza Itron t()V.jbl)itsá al .nyaqot
r.|l csak 1v johet |l]ne a nYL |(')vaíÍat.

DP !nn ]ak o )'Jn s7oVell]k, ámeIy!tr t Va las

k02lln Iii o r lrrtrr]i kel

. nynrn, tr k(j, Í.]5e|vnl's 5!lsony 
']J 

héso.
(j l, tlel |1! ]e L..li] J.!aqor V.jIrasa.]á

Illy kicst ll'!lil.lt 1n lJí kel| !r|7rosilani

n/ i.yaq raI J nyomótJ|p . itl ij rnogott

:o t|_. rr.( o.].i3 rrrvir r

=3

)./^

I\

Egy.rsríl cikk. Álta|ános nyúló anyagok larása _ Íehéhemű vallása, a2
{akkosö|t& erősÍtő sza|aqok bevarráia, vanás bÉ9egés€. nyú|ó csipkék

Varlas i].obát !.!z!"{ a 5,:'!V-"5! r

elenőr/cse és a/ o téskIe!Ve.Iités '1
ióbó|. A műszá|as k t tt s1ove1€k !ar.

ii.áná| l|Yő.ódiünk meq arlo| hoqv a v.'
lógéplrs 7o5 HS rcn.]5zeftj, 1oípa v.]!!
(sárgá vIn j."|ó|.ss(:I e||éi.1t) tűt heIVl]l.

N]ag;l J raí.5\ ó5 . s/ovetrezell]st

\]oyanÚqv kel Viqezn , ' mln1 az elycnes
dItésse] vÉq7ett vJlÍ.sná|'ViÍr.s kozben

n]e! ke I en.€dn'' hoqY a Va'ló,]éo e.{.
hjtla vi'rjon ]n nek |óVel{.^z1ében nyUIo

vaÍato1 biztosit' Ha a Vanandó VóVeI

nagyon e|asztik!5' .kkor vJi':js k'ózl)en

e óÍesz l,\1 keIl alkaLnraln' a kÚ5.!b
Lein Utasitások VcÍ .t

3 A nyoDr.]taIp Iyolnisát ÚqV ke|]beá li',.j'
n]]nt az .gye.€5ol1.sse toltl!lrc lr3r-aí|)7

Hármas cikk
cakkos ö|tés

Ágá$lt.é5

Férde b6ze9ő
ó|t]és

Á|ú|ános erős ie|legű nyu|ó izóvetek varrása' MegÍordÍrott
ap|'ká6iók f eIvarrása fe|Ü|€ti ö|rés!€|'

8e32€9é6 fedett öhésse|. szóvetszé|ek beszegésé, kagyló9 ö|.
té'ié| féhérnemű bészegése, |épciős varrások, cipzárak be.

Fürdőrut!ák várrása. nyú|ó csipkék b€varrása, fehérnéműk
éi e|as2tikus övek yarrása.

sponruhák, kötöttjáruk, tengeré'..ti áruk, és fürdőruhák

Enyhe f$zítés.IkaImazása

.R\
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E|asztikusö|tés beá||ító iárcsá: o
Öltésmiman€á]|í!5 tá.csa: :1
Tű á||á!á: .L
ötté$zé|esséq| l i } (mal
ö|téshossz: rövidebb 2.nét

A nYomóta|p'nYomásá a varrt anyagtó|függ
||yen eséóen az á|tálános nyomóta|pat és ö|.
tésilapot k€|| aIkaImazni.

A vöveÍ szé|ének €ldoIgozása

A szövetek óssze\,arrása és a vaÍatok kkimi
iása után az ö$zevafft szóvet szé|eit be|ehet

szegni, kÜlónósen akkor ha az anyag fesjik.
A beszegési műVeletnek sok n'ódja !an' ame

lVeIet a következd soÍrendben ismertetünI

2.,Móds"el

Ezt a mödszEÍt a vé].onyabb és konnvebb
ányagok beszegésé|e h3szná|iuk' ameIYek f es.

|ésre és csomósodásm haj|amogk. A2 óltés
hosszát és szé|ességét az anyagtó| íü99óen
kell beáflítani. Utána a beszeqett anyaqot a

nyomóta|p alá kel| he|yezni, úgy hogy az

anyag'szé|e1 a nyomóta]p széleiV€l€gybe es5e

nek' aIloqY e2 az ébrán iáiható'
Befejezésül á s.óvetet a vaÍés vona|ához kelI

igázitani'

3' Módszer 1A tdbbnyomú c ikk-cakk ókésné|
ke||a||€|mazni).

Ezt a modszert az anVagok t'e5ze9é9éÍe lehei
alko|mazni, mive| ez a módszer a |e!a|apÓ.

. sabb boszegést bizlosítja'
Az öltés az anyag szé|éro kelü|, ahogy az áb-

rán |átható.

Va.rási próbát kelI végezni- Az ö|tés hosz
szét és szélességet be ke||á||ítaniaz anyag'
tó| Íüqgően' o|yan beá||ítást.ke|| vá|asz

tani, áme|y a Iegjobb nyhott ö|tést bizto'
sítja és túlságosan nenr'n]erev'ti az anyag
szé|€it.

Egyenletesen IeVágjuk a2 anya! szó|eít'
A kivá|asztott ö|tésmintát a szÓvet szélei.
Íe ke|| ráVaÍni a2 ábrákon'bemutatott

Ezt a módszelt a közép é'nehéz anyagok be
szi.gésére ]iászná|jUk' Azö|tés az anyag szé|én

he|yezkedik.l, ahooy e2 az áb|án |átható. -



sZABosAGl Í\4UNKAK lfo ytatás)

FEHÉRNEMti VARBÁsA

.EIasztikUsó|tés beá||itó tátcsa: 0
UIlesmInla D-ea||lto Érc,a' 5{ v.g! 2J
Tű é|lása: 

"Lijltésho$z: anyagtó| függően á|litiuk be'
oItéslzé|esség: anyaqtól f ügg.ien vá|asztiuk,
A nyomóta|p nyo|nását és a szá|feszessóoet
az anyagtó|füogően ál|ítjuk be.
Az á|ta|ános nyomóta|pat és ó|tésiIapot ke||

A szove1 szé einek beszegóse erősít a Vaiit
10kat és ezekct kc|| alkaImazni a foy]ó a

] E|ószór az ányagon p|óbé1 kc l végezni'
melYn..k a|.p]án e| keIl dönten , hogy á
c kk cakk, Vaqy a fedetto tés a ka]ma
sabbe AzoikiVÜL beke| á||ítan azbhés
hoss2át és szé|ességét a2 anyaqtiI fügoő'
en. oiyan bei||itáÍ ajánlatos alkalmazn],
ame yné| a |egjobb nYitott Ó|tést .yerhet
ii]k' ame|y az anyag szé|eit rógz ti de lú|
ságolan nem me|evíti'

2. A vállandó 3nyig szé|e]t e!yen clesen be.

3, Az anyag szé|ei mentén varrunk ós eay kL'
cs]t túihaIadunk á vant anyag széLén,
(Ahoqy az.brán |átható).

Fehélnemű va.nása

Elasztikusöltés beá|lító tárcsaI o
oItesm'fia beá||ito 1alcsa: ÉÍ
Tű ál|ása: lL
9|tésVé|esséq: kesk€nytő|-közepesig.
oItéshoss?|.övidebb 2.né|
A nyomóla|p nyomása az anyagtólfügg'
Az á|ta|ánG nyomóta|pat és d|tésiIapot kell

Ta11is ós fu]9a mas öltés e|érése cé|jábó|é Íe
héhemű Varrásáná] aiánlátos eqysz.rű cikk
cakk oltést has2ná|n ' Ez a 1ipUsú ö|tés a ]eq
]Tbban a kaImas ÍeÍde vaÍatok V3l|ini|a'
1 A VaÍandó anyaoot a s:inóVe] e |entó1es

o|da|on Vaíiuk ós57e, eqycnes öliésse|'
2' N4indkét anyag réVet lqyanahba az í

rányba haitujUk íel
3' Az anyag szinén fe|ületi VéÍéí Vég2iink

c kk cakk ö]tésse|, 2!ne Ynek szé e$éqe
keskenv Vao |eoieIiebb közeDes ehet' Var
.ás kó2ben a tú Íe|Vá|1Va a Valrós Vona|ába
esó szivetbe' majclpedi9 a VaíJ! szovetbe

36
3l

Nyú|ó 
'aíatok kélzíí4e

sIas2rlkusoIté3 bea||irc tárr,'"' p,'o' ;"É
oké,mi.lataíi|ítl, tálcs'| 5:|

!ű állá3á: .]*
Ü|1és9éle!sag| € {n]ax}
Ü'tóshos.zI pilos ;eile 6
J\ tyo.íótelp.nyomást. a LÉrnafes.ítést a?
.ny4g'ói lii!!Één á|lítjlk be'
En!] i ré||a a2 általános nyorióta|pat és óité-
si|apoÍ !í!'I a|kélmazni
n vníiis sel]]]gsége közeps iehet.

lly.jl] }]Í)Ús ] ./u]óVáÍás ideál]snak tekinth€.
lo,lli J Va|randDánya! slé]e le$|ibb 1.5.m
.2é|.ls.jű ]ehEt Ezt ! mód5!en kúlóndsen
Vastaq ko1ón.ilU' vékT.ytÍikóanyagok és más
rnya9ok VaÍii]sjna] a]ke]Dá,z!k, ame]yek
Iolll'yen. gyű|ődl]€k ós les]enck.
Á nűs7ii]as kototr s.öVetek Varlésáiá| á 7o5
Hs |ei.isz.|Ű, to|npa Vógű (sálga s2]nű jeIo.
|ésci eIiátott) tűt k€|| alka]ma'nl'
] ' A !ép beá||itás. céljából egy próbavaÍált

2, A VaÍandó a.yalot Úgy Vág]uk Ie é! illeszt.
jük Ö!sze' holy a szé|e 1,5 cm szé]e$egü
Iegyen- A varandi szóVeteta vaÍásivona|
mentón ószeÍél.e]jűk'

3' Avár|andó anyagot a nyonritalpaIat|atű
jobbo]dalára he|Yezzük és az 5' Vémú
Vonalat tekintjÜk vezető vonaIrak'

4' A széién marádó ányagot le |ehet Vágni

Az anyag szó|ének |evágá'a



SZABOSAGI[IUNKAK

SZABALYOS EKEK
E KEK
Ek.ket 3 Valró!éppel egyszcrú nódon eh.A1

^észiteni' Az ók vaÍásá| a s.é|esebb Vá]!ni
1']7dlük 'ós sZiikséq eseté| mé9 egysze| VaÍ
rlk Az ók Végéhez juNa kb.9 nm t V]$za
Íe]é VaÍ!nk' vagY pediq a szovet vJstaqségá
ró/ ÍÚqÜóen osszekötjL]k és leviojuk a cérná

EIasztik!sökés beállító úrcsa: 0

oItéshosz: ányágtó| Íügqően ke|| beá|lítani'
A nyomótalp nyománi t anyaqtó | füqqően keIl

A szá|fészességetanyagtól fúgqően á|lítjnk be.
A|ta|ános vaqy egyen.sóltés valnisához szük.
séges nyomótalpat é3 ó|té'i|apol k€|| alkal.

ÉKÉK összEVARRÁsA
Az EGYMÁs MELLETT
FoBMÁJÚ sZöVETEK

LÉVÓ ÉKEs
összEVABBÁsA

Elsci

Elasztikusö|tés beá|líto tárcsa: 0
Ó|t6m lntá b4al| itó üá.caa: áÉ va.' . :-
Tíi á|lása: l
o|tésszete$éq: { lE.
oItéshossz: anyagtó| f üggőeí ke|| beá||ítani'
Nyomóta|p fYomását a2 anyagló| fügqóén

Álta|ános nyomóta|pat és ó|tési|apot ke|| a|.

,\ slóvetck ókes ö$z!j]d|r.sdt cikk cakk Ó

ti$e] az anyag lrehajlasa n.lkú |ehct VóÍjezni'
Ajan]átos d VaÜandó anya!]on p|óbaVaÍ|ást
Végezni' Ennek a apián eIlehel dóntéo 

' 
hogy

eqyszelÚ c]kk.cakk Vagy ldbb.yomú clkk
cakk o tést hisznosaljb e aIkalmazni'
]' Az ók foínrájú sloVetct a Varlási Vonal

Az Ú' ntke2ó anyaq sz{j eit qombostűk(e
rogzitjijk vaqy ös5ze1ó'.."]iÚk nUszIin a|á

Az aiyag s2'Á|clt ó$zevr'rjUk' a VaÍdi v"ó

gét m nd <ét o da T. lneqe|ő5ít]ü]( ri$za'

38 39

6Úmiszalagok fe|várá9a

A gumisza|ag tovébb rugá|Ínas marad. ha

cikk'cakk ó|tésseI VaÍíjuk íel' Többnyomú
öltéssel !égzett e|asztikusvaÍás lehetljvé te.
szi a gumisza|ag ké| anyaq közé tó'1énó be

VaÍásjt i!|' rá'vagy íő|éV3rlé5át' ami tóg e.

hetőségeket ad á fűrdó vagy íehérnernű |!

A létrás Varr€iok !árrása Íedett ö|téssel.

eqyideiú|eg dekorativ ós funk.ioná|k s2€|€

pet tö|t be- Külónósen aIkaImas ': nyúIi
anyagok varására' A íedettöhés dekorátiV
nyÚló v!Íátokai bíztosít, ame|Yek az anYaq
széleinek - spon és íüdőruhák' ga||érok és

zsebek kikészÍtésér€aIkaImasak.

EIaszlikusöltés béal|ító tálcsa: 0
öttes-inta uaItito ta.".a. .i;I
Tü ál|ás.: l >
o|tészélpség: i vagy. {ma})

ohéshossz: rövidebb 2.nél
Erre a .éka az á|talános lyomótatpar és ó|
tégjlapot k€|| aIkaImazni

Gumisza|ag Íe|vaÍÍása

róbbnyomú cikk€akk
ö|tésseI

A vaÍrát szétlruzása
a |étlás óltés léÚehozására

E|asztiktl!ö|tés beálIitó tárcsl 0
öltésminta beá||ító 1ár.sa: !]
Tű é|lás: l
öhéss.ét€sség: g {lniX)

A szólíasz*ég iaz8 |e9\'!l'
Erre a c.iía az á|:riiilrns lY'x]ótalpat és 0|
tési|áp|! k.Il llka!i'!az'n'

Az o$z.vatr.is !rér: | ;.]]tt !ar|.tot kikel|
ny!tl]i a2 .5s/í]íeÚr 

',.l.]etek 
s2éth€j|ása

réVén, Jminel( ..o].Ii']i.1 i:n |é1l. formájÚ
vérraio1 l..! ll.
A vál]aJ':: 

'r.] '.'].l |!y.'.idaIr. ke|l



szABósÁG! ]\4UNKÁK (ÍoIytaiás)

GoMBLYUKAK €LHELYEZÉsE

A gombryuk ethelye.
ré* a s2övet kereszt

€ombIy|lkak eIheIyezése
A Vez.tő vonalak pontos kiielőlése |ehetövé
teszi a kjszabott anyag szé|eitő| 37or05 táVcI
sá9ban fekvő gombIyUkak eIheIyézésót'
A kdzépgombo|ás e|he|yezésén-"k vezeiil'
vo.a át a kdvetkezőképper |ehot meghatá-

1' A középoombolás vezető vona|3t kije|Ú|
jük az ábrán |átható módon' Ezt a vona|ét
kézzeI lehet beférceíni'

A gomblyuk elhe
|yezés€ a szövet
h$!z|ÍánYú szál3in

A GOMBLYUK

'ágán.k 
be.

je|ő|és€

9éi€

lási kó'

2' E2után mindegvik gombIyuk vona|át be.
j€|ö|jük'
. A v'zszintes gomb|yukakat ú9y ke|I

e|helyezni, hogy 3 mm táVo|ságban

. |elyenek a gombo|ási kózépvona|on. tú|' A Vízszintes gombIyukak V€zetó
VonaIal egybee$enek a s2é|e$égi ilány.
ban Íekvő anyág Vona|áva| és készre
férce|V€ hosszibbék Iegyeiek' mint a
gomblyuk6k. N4indeyik gombtyuk
hosszát kt]|ön kel| megielő|ni két Víz'
szintes Vona||a|' (A Ieín n|ódon)'. A függó|eses gomb|yukakal ú9y ke|l
e|he|yezni, holy a gonrbo|ás kíjzépvo-
na!a egybeessen a gonrbiyuk közepéVel'
Nleg k€|| je|ölni minclegyik gombIy!k
hosszát, a végekre hú2ott két Vizszintes
vonal|.t|' Varás közben a közén gom.
bo|ási Vona|at vezető vonaIként ke!|
has2né|ni mindegyik ]yuk s2dmára'

A gomblyuk hosea
EIsósorban íneg ke | ál|apítani, ekkola |e'
gyen a qomb|y!k átvágás?, Utána a2 igy kiie'
|ő|t ho$zho! hozzá adunk méq 2 mm.t az
erősítő ökések kiVitelezésére' (Az érősítő
óJtések a lomb|YLrk két végén |évő súrített

A2 anyag átvágási hosszának m€gá||apításáÍá
egy kÜlrn anYagon végezzÜnk pÍóbát' GVa.
kor|atiIag az átvágás hossza ValanrjveI ná-
svobb |egyen a gomb atmé|diene|' hoov a
olnb kónnyahben .tcs!szhasson é |yUion'

HosszUsÁGA

ll
i

o li{-

ö|té9k

:1

I

NégYmű!eIetes ]ombIyukbeszegés

E|ásztikusöltés beá||Itó tárcsa: 0
öhésmlnta beá||itÖ tárcsal ll
Az ó|téssürűség kieg\,en|ítési ínutatóiát a kd.

'ép 
á||ásba kel|e|he|yezni (42. o|dá|).

A nyomótá|p nyomását és a szá|Íeszességet a
v.nandó anyagnak megfelelően vá|avtiuk

A gomb|yuk beszegéséle alka|mas nyomó.
ta|pat ke|| használni.
Az á|ta|ános ö|tési|apot ke|| a|katmazni'

Az o|tésho$z beé||itó tárcsán be van je|ö|
V.A a sombIyukak beszegéséle haszná|atos

A tércsa beá ]1ása előtt a tiit az anyag ÍöIé

A tárcsa a kijelö|t áIlásokba a tű he|Yzetél,
a2 Óltéshosszát, az ö|tésszé]eségét és a Var
rés ílányát automátikUsan beá||ítia'
lV]úködés közben nem szabád a beá||Ító

Aján|atTs egyfajta anyagon a gonblyuk
beszegési p|óbáját e|végezni. Ha az a|és
súrűsége a beszegett próbaganblyuk nind'
két oldalán kü|öhbózík egynásűl, akkTr
ezeket a 42. al.Ialon |e].|t nódon ke ki

A Vénandi anyagot a gomb|yLrk beszegésé.
h€2 has2ná]t nyomótalp é|á he|ye22ük, t]tá.
na egymásra .s!s2tatjuk a gomb|yuk Voná|át
a nyomota|pon |evő kózép Vonala|' A gomb-
|yuk végét je|zó vona|at a nyomóta|pon |é
Vő vi2s2intes Vona||aI egyéztetiük'
E|ső műve|et a gomb|yuk ekő olda|ánák

oesze9es€
A műve|etbeál|ító tárcsát az ólamutató já
rásával egyezően ke|| beá|lítani az e|ső rnű.
Ve|etre, úqy hogy a tárcsán Ievő je|ö|és a nyí|
a|á kerü|jön' A tűt az A pontban ke|| a2 a.
nyagba besü||yeszteni'
A nyomóta|pat |eengedni és a gomb|Yuk.t
végig varlni (B pontiq). A gomb|yuk végé.
nek ie|őlése egybeessen a nyomóta|pon |é.
vö viz5zintes vona|Íal-
Második m{ívelet az elősités elvégzés€
A tűt fe| ke|l eme|ni az ánYag íö|é a kézi
kerék mag!nkíelé forgatásdval- A beál|ító
tárcsat a2 óramUtató jérésával e||enkézó
irényba forgátva a második műve|etre á|'
lítjL]k- 46 öltést ke|| igy végeznj, (c pont)'

--l

A gomb|vuk kezdő volla|a

GOMBLYUK

R.
PJJ%

E|.ő míivé|ot

( r'al



Negyedik műve|et

Az öLTÉssÜBijsÉG KlEGYENLíTÉsE

SZABoSAGl |./]UNKAK (f cIvtatás)

Harmadik művélet: a gomIyuk másik oldalá

A tű1 negint a Vríandó anyag fő é eme]iÚk'

A ÍrűVe|.tbeá |ító tárcsét az óram!tató iá
tásáVa| €lIenke2ő ilánvlrá, d hérnrad]k Í'ú .
!c|etre ái ítiirk' Valj!k a gombIyukar majd
nem a Véqéiq' A !égén kihagylnk néhénY

Negyedik műve|et: a2 erősités elvégzése

A tÚt a Va|Íandó anyag fö|é emeljük. A nrű.

veIetbeá|lító tálcsát az ÖlamUtató iúrásévál
e|lenkező irányba, a negyedik művcletre ál

lÍtjUk' 4.6 óhéÍ Vógzünk. (E. pont).Az elYgs
szóVetek erősítettbesze!ést iqénYe nek Ecé|.
ból a. ósszes mtive|elet mégegyszer e vó!e.
zÜk, llyenko| nincs szÜkség a Val.3ndó dnya9
Újr2 beá||ítására' Befeje2ésú| a va11 ónyd,

lot kihÚzz!k . gépbő|, levégj!k És a|u| ósz
V.kotj].]k 2 céÍ]ékat' A gombIyr.]k VégeinéL

90mbostűket tűzünk be al erósített beszeges
megvédése cé|jábó|, Ulána é|es kis o |óva|

kiváljUk a qomb]yUkat' Az o||óVa] e1ó5zÓr a

gomblyuk közepét íe|vé!j!k' majcl mindkét
Véoe íe|é tovább !éoUnk'
,A' öLTÉssÚBÚ.ÉG KIEcYENLiTÉsE
E9yes anyagoknái a gonb yukeUyik és masik
o|dala ko2ót1 kü|ónböző óhé'sű|űség jön lÉt.

re' Ezt egysuetŰ módo. ehet kiegyenIiteni
éspedig az öhéssűrűsóg beá líló tálcsa forga.
tásáVa|. Minimá]is elíorgatás már ]ótható vál.

. A Vaíást az öltéssűrűség beá||ító tálcsa
kózép ál|ásáVal kezcjl]k (a táícsdn levö
jel pontosan a nyí| a|att helYezkedjen e|).

. A tálcsát ba|n torgatvá a gonrb yuk ba|.

o]claIi beszegés sűrűségét nove|júk' úgyan
akkor a jobbo]daIit csdkkentjÜk,

. A !árcsátjobbra íoÍsatva a gomb|yukjobb.
oIda]i beszegési 5űrűségé1 nöVeljÜk, ÚgYaI
akkol a balo daIit csókkentjük-

A gomb|Yuk beszegósének befeje2ése Utan

a beá||ító tárcsét Vissza kelI á||itani kózép

Nem fiE! Mel-r6Íelö

v .- je|zö nví|

á-\\
t/u
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Elás2tiku5öltés beá|lító tárcsa: o
ö|té$íinta'beá||itó tárcsa; ál
Tű á||ásá: L
Ö|tésszélesség| a jÓbbo|da|i ábrák szerintke|t

b9á||Ítani.
Az anyágtovábbítót e|takaró |apot ke|l hasz.

Az á|tajánTs nyomótaIpat kelI aIkalmazni'

Lapos lon]bokat gyorsan é5 egysz.rÚen |ehet
fc|VaÚn az cgyszelű cikk.cakkohést haszná|.
Va' A!ombIyUkak táVo]ságá1 az ö|1ésszéLesség
béaIlitó tárcsáVa| |ehet beá]|itani' A szabvá
.Yosíton IyUktávolságokkaI rendeIkező gom
bok íe|VaÍásáná| a i és bóa]|ításokat ke|i
hasznáini ahógy az'ab.ákon ]áthati' A nem
száb!ényosÍ1o1t lyuktáVoIsá9okkaI lenÚelke
ző gombok le|!aíásáná| e|ső sorban i beá|
Iitást és á szÜkségletek1őL íúggően nágyobb
vagy kisebb beá|lításl keIl haszná|ni.
A2 anyagtovábbítót eltakaro |apot ks|l hasz
nálni. A2 e|asztikusó tés beá]|Ító tálcsáiát
0 ra ke||á||itani.
] ' Azö|tés szé|ességét a ijelre keL beá||itaIi,

a tűt pedig a L (ba|) á||ásba. A gombot a
nyomótaIp a|á kelI helyezni' a tŰt pedi! a
bal |yuk kÓzepébe ke]] beereszteni' majd
a nyomóté|pat leengedni' A kézikeleket
rnagunk feló forqalva f€|€me|jÜk a tűt a

2' A2 ö|tés s2é]ességét beál|ító tércsá1 a kd
zepe5 á||ásba beá|litjUk'
Az Óltés szé e$égél úgy e||énőrizzük,hogy
a ké2ikeleket magunk Íe|é forgaljuk la$an
és megtigye|j(k' hogy a tű a jobb lyuk kó'
zepélre Vabadon bemenien' Hat hét ö tést
cikk cakk.ban vaÍunk' Agomb fe]v.Íását
utoljáróa gomb bai|YUkába eresztett tűveI

3' A .ro ble|Val|ás erósítése cé|jábó| az ö|
tésszé|esséq beá|lító tá'csát átál|ÍtiL]k a i

ie]zésre és 3.4 ó|tést Var'L]nk' 'A fí'VaÍási műVe|et b€feje,é,e Után az a
nyagiovábbitit eitakaró lapot v€gyük le'

A GOMB FELVARRASA

-

Éhő művelet

t
-]ri|jl'l] f
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sZABósÁG | |\,1UNKÁK (íoIV1atás)

aeszegés f édettóltéssel

Etalztikusö|tés beá|lító tárcaa: 0

dIrésminta beá||itó táÍcsa: j]
Tij á||ása: lvag'' l
ó|tésszélesség: anyagtól füqgően ke|l beál|i

ö|téshossz' 1,5.tö| 2,5.ig
A nvomótatp nyomását és a szátíeszességet
az anyató| íüggően ke|| beá||ítani.
Á|ta|ános nvomóta|pat és ö|tési|aPot ke|t

EzenkivüI beszeqésre a fédett ökéshez a|ka|
mas vezetőelemet ke|| aIkálmazni.

A iedettö|tés az anYag szélének tartós kiké
szírését eredÍnényezi' és ezért eÍe a cé|r.
konnyű és fé|nehóz anyagokná| hasznáI]!k.
Leginkább éz egyszerű beszegésekhez alkaI
mazzuk' A b€szegett anyao szé|e|t, sza|aggal
b€Vart szé|eit Vagy az .gyáha|án ki nem
do|902ott szé|eit Úgyan]|Yen egyszerúen vaÍ
hatjuk a íedet ó|tésse|'
A fedettöltésseI tórténő varrás gyakor|atol
igénye|, ezért á varrás megkezdése előtt vól
rási próbát céIs2elű Végezni'
1' A Íedettö|téshez aIka|mas vezetóe|emet

ke|| beszereini áz 5.o|dá|on leirtak szerint'
2' Kije|öljük, f e|hajtuk és öss2eszorítjuk a be.

szegésre !áró anyag szé|eit' A íe|hajtott
anyag széieit össze is fércelhétiük a jobb
tartésa érdekében. A Íérce|ést |ega|ább
].2 cm távo|ságban kel| végezni 62 anyag
szé|étő|'

3' A vaÍt 2nyagot szinének Visszájáva| ÍelÍe
lé fektetjÜk, feIhajtjuk a beszegés szél€it
6 mm iávo|ságban az anYaq szé|étó|. Be
szegés közben a2 anyagot kónnyedén ösz
szeszorítjuk'

4. Az anyág szé|ét a nyomótalp a|á he|yez-
zük Ú9y, hogY a fe|hajtott anyag széle a
vezetóeiemen támaszkodjon' UqyeIiünk,
hogy a íelhajtott anyag iól becsuszon a

5' A nyomótalpat leengedjÜkés Úgy varunk'
hogy az ó|tések az anyag s2é|ein he|yez-
kedjenek e|' Az o|daIilányÚ ö|tések a
f elhajtott anyagban legyenek.
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BESZEGES

A vásznak és az ágynemúk sokka| eiztétiku.
sabbak' ha a szé|eiket beszegjük íérdeó|téss€l'
Ez a beszegési mód ki]|ónösen tetlzetős, há
erös anyagokon végez2ük pl. batjszt, orgán.
din vagy Vászon. ame|yekbó| könnyen |ehet

Be9zegés ferd€ő|t&se|

E|aszt.ku9ö|tés béá||Ító táBa|piros jeke t
Óltésminta beá||ító tárcsa| Í1
Tíi á||á!á: ! <a

oké$zé|egrég:'' tkeskeny6|-közepstig)
o|téshossz béá|lÍtó tárcsá: piros . ie|re
A nyomóta|p szorítása gyenge |€gyen.
A szá|íBzés!ág az ányagtó| íüg!ő€n á|ítandT

A nyomóta|p á|ra|áno3 vagy spéciá|i' is |ohet.
Az á|ta|ános ó|tási|apot ke|| haszná|ni.
A va'rásis€besség ki'epes |egyén'

Az e|iárá3

]. A 705 H l10 tipusú tűt dekorációs, ter.
mészetes pamut vagy 32intetikus cé.náva|

2' Az anyag szé|eit kétszer ke|l behajtani és
ezzel a|akítiÚk ki a szegé|ynek a szélessé'
q]:t. A behajtott anyág szé|eit ósszeférc€|
jük.



sZABosAGI NlUNKAK (Ío]ytalJs)

BEszEGÉs FEBDEöLTÉssEL
A Lr.'2|liJs ||e e| 2 4 sZdVetszá at kihÚ
7Ülll( A i(ihuzott V.Iak száira az allyJ!
Ír ikt!ft'tól, és k]hÚzott su á ak Vasta.]sá
llá|ó| |ii]!, 1Ha a s1á]ak k]t]Ú7ását nen] ter
Vezziik, akkTl ire!l ke|]jeIo||]VaUV beÍél
ce nia Vczetó Vona|at az anyagon)'
A va rendó anyalot sziniv. fe|íe e a .Vo
nóta p aiá helyezz.k. úqy hogy a bcha]
tá5 ba]o da|re kelü|jón'
A nyomó1.|pat |ccnlcd]ük és elkezdÜnk

anyalot Ü!Y Vezetve,
hogy az e!]Venesóltések i] k]hÚzott szi ak
mentÉn' az o|da ö!ések a behajtott anyaq
ban heLye2kedjenek el.

5.

A háli haszné|atra VászTnbó| ké*Ü|t iruk
egyszeri Vagy dupp]a fe hai11ssa ' á ta|ában
szé|tó!'szé|ig 5alkosan Va.nak ÓsszevaíVa'
Ha Íeldeókés5el vitr!nk' akkor a sárkokná
al anyaqot ? Íű kórü| kell c|ÍoÍdítani' Á
.nyag e fordításáná| a tű1 az anyagban ha!V
jUk, kó2ben Vilyá2zni ke| aIrö, hogY a1 lto]
só öltés e9yeIe5oItés IeqVen
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cIPZARAK r,; '.slNóBos EBősíTÉsEK

Naqyo|) sok Íéie . plór van' A c pzér csoma.
!]o|.5aD hászniiIat! Ulásitás ke]]' hogy ]e9yén.
A c pzér VatráséÍa aIka]mas oyoílit3|p hasz'
ná ata lehctŐVé les2i a gyoB é5 eqyszerŰ cip

NYoMoTALP BEÁLLíTÁsA cIPáB
BEVARRÁsÁHoz

szabarvozo r1l
r'"*t tf r]l'

beal|itása 
.(-f

Elas21ikÚsó|tésIbeál|ító tárcsa: o
Tű állása' .L
o|téss2éleséq' 

i
Az ó|tés hosszát, á nyomótalp szolítását és a
cérna feszítését az anyagt'I fÜggően ke|t be'
á||ítani'
A nyomótalp a cipzár bevarlására alkatmas

Az ö|tésilap á|ta|ános vagy egyenesöltés var
rására a|ftalmás Iegyen'

Amikol a cip2á| a lű jobbo|da|én Ván, akkor:
]' AcipzáI vaIléséra a]kalmas nyomitalp be.

szcre|és€ eőtr á nvomóta|p beá|]itására
52olgá ó lapot ba]ra ke]leito]ni.

2. A cipzér latásáÍa a ka]mas niomótaipat
a 8' olda]on Ieírt !tasítások s2elint ke||be
szeretnr.

3' A nVomóta|p he|yes beszerelését Ú]y ke||
ellenőrizn, hogy a tűt |eeresztiűk a nyo
móta|p o|da|án ]éVő kiVégásba'

Amikor a cipzál a tű balo]da|án van, akkoÍ a
nyomóté]pát a íenti€khez hason|óan, de
jobbra ke||eholni a tű á||ésának megfe|. ően

zsinóros erősítések vará9
A c]p2ár vaÍására aIkalmas nyomótalp a 2si
nóros erósÍtések fe]VaÍására is haszná]hati'
A zs|niÚa az anyagot ré ke|| hajtani és a be.
mLrtato1t módon ráVaÍni'

cipzá| bevarása

ERósITó zs|NóR BEVABRASA



KIKÉsZITÉs

KAGYLTSZEGELYFEDETTöLTÉssEL KÉszÚLT
KAGYLOSSZEGELY

EIa3ztikt'só|tés beá|lító tá.N: 0
Ö|tésmintabeá|litó tá.c'a: :]
Tű ál|ásá: l
ö|tésszélesség: l .tt }.i9
Az ö|tés hossz: 1-2 közótt
Á|talános ökési|apot és nyomóta|par hasz.
ná|junk'

Vékony pUha anyagokná| (pI trikó, íátYo|.
krepp) a kagy|ószeqé|y s,ép' dekorativ ki
készítést jeIent E|őnye kÜ|önósen b|úzok
ná|, fürdijnadrálokná| és kotlbnrékná| a szűk
és Í6rde beszegéseknét Utatkozik meo

KtTÉsKöTÉs

sTEPPELÉs

E|asztiküsö|tés beál|ító tárcsa: piros ! jélle
o|tésmifita beá||ító tá.csaI i!í
Tű á||ása| !
t|tőszáeGg: l (max)

ö|téshossz I piros ie|le -
Alta|ános őhési|apot és nYohóta|pat hasz
ná|it'nk'
A varlás sbésége kózepes |egyen'

Ha két anYagot dekoíációs ritka csipkeohés
se| kÓtiink Ógsze, akkor e2l a módszeft kö
tésnek nevezzük' ||yen dekol2tiv ]e||egű kó
téstágasóltés segitséqéve] nycrhe1Ünk'
Á|ta|ában iIy€n tipusú kotések't nYú|ó (ru
ga|mas) szövetek vará'jla haszná|nak, p|'
fúrdőruhákná| vagy keskeny szovetek óssze.

sTEPPELÉs
Pap|an és ruhadarabok VaÍ.ását. amit íégen
kézzé| végeztek' most az ágasó|tés segítsé
gével |ehet Végezni' amitő|az egybendekor.
tiV j€||egíj is Ies2'

Az i|Yen tipusú varatok tanósak'
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APLtKÁclTK
Az aplikációk a luhá
32i]k házi készítn'énye
Ap|ikác.ós anyaqként
anyagol lehet hasznaIri,
Varrására a szatén ..kk

AZ óltés szé|essége vá

I Az áp|ikáciis darab
szÍtjük'

. Fáíélceljük az anyasra

. speciá|is nyomiiaIpat
siIapot ke|| haszná|ni.

] ' Az Ókésminta beá||íto
re ke|| beá||ítani (egy

APLIKÁcITK

APLIKÁc|óK vABRÁsA szEGőöLTÉssEL

2_

3.

úgy ke|| beá||ítani, mi

Kdrülva.rjuk az 3pli

Az anyag megmarado
ö|tésvona| mentén és k

Aptikációk varása szegőö
szép diszítéses min1ákat
52egőö|tése|. Ez küló

díszítik.

szőveteken mUtatós, aÍn
|ósek is |ehétnek. EÍe a
nár és vastaq tÚt ke|l a|ka|
VaÍási eff ektust kiemeIjük.

l"illft.*. : r ,uo.d"u
ö|téihog: a piros iéke ! ]A nyomóta|p nyomása tyenge |egyen.
A cérna Íeszítése az anYaqnak megfelé|ő'
Az á|ta|ános nyomóta|pat éi öhési|aPoi há3z.
ná|iÚk.
A várrás sebessége közép€s |eqyen.

1' A 705 H !10 típusú tűt te|| behe|yezn.'
ame|ybe vékony pamut vaqy szint€tikus
cérnát kel| beÍű2ni' 

1

2. Az e|jáÍás ua' minl az ]aplikációknál.



A szá|a& kihÚzág utáí kia|aku|t cgto.nák

KIKÉsZITÉS (fo|),l3táj]

szÁLAK KIHÚzÁsA A VABBANDo
ANYAGBóL

szALAX Killtj;:l'sA /j |lÁBRA|!L,o
aNYAGBOI_ 

1

A cérna feszítésát a| Jnyagtó| tngqöc|l !,el|
|reál|íta!i' 

iA nyomotalp á]'|áltos !.(l./ sD.jciálh |clret'
Az ö!tésiIáp áha|ánq! i!a!zDáia!ú
A varás sebeséllg klJ.cpcs |c{y.!,

/\z ényillokbo| a s4l.]: 1i]! j:!'] l]! J r]Ú!!/]
rÍ] d 52ilés leI eEli 1i. l.ll,i"rrt 1,' r i' :.il ,.erqyak|ljn has7ná ]n1 ].t ]l:rse]] " |.']hil l.é
szull abroszok, 5l'l/or. rs rnis r!r,:;f, .iiyi
teséréL' A 9yakori0tbJn ez az1 jeien|]' hooy
aZ Ú'ryeIes szov.sü anyaabÚl e4' !ú!y 1óbL)
szj aI (ihú7!nk, siúle t í1] .]. oltéssei b.sztÍ|
iur F, I J Le rd dn I vJe, d\o,, .r r r, j r

]|ol li5.!1 vjr:lla|.l ra.:||J|Unl Jn é]!|'
bd n s7i'ak i(.'nl]Yt]|l (]hLl7lratók 7c5 ll
] 1t| t]p!sú tút éd Vókony .érnat ; l? ; ].]]

]. E|ószol kih!zqIli( e!y vagy Iobb sza !1
d c\ator.;1 meEle olpse ce ldbo . dh!!, F-

2 Az i!y kés,Ühi csatolnák ]obb é5 ba.
.la|a n]entén kLj on Véqiq va.'!...
Az a|'Vdqo1 ÚqY l'eI Vezetnid lrplI laql/
a Flneo rPs eqvPtes szdI JÍZdi a cÍá1oír.n
l'e ü| .z U|da|i'nese| pB] g dz án\/aqrr r
neryezf ptl e.elt c Ha az dnyaq rat\o
puha,akkor dáÍrira|átét.1 ke|| ha5znál|]

3 AVá|lás b'"Íejd7óF !tj]r az 3.ydgbo]atób
b] s7á at is kiíjL]72!k' A sarkokor a k h(]
zott szdiakat IP !e]| V.!ni a Va||ás ncgk.7

Rojtok kikészítqsé ]ez a2 anyag sz-;|ébó| az
!s57es l]ossza.1i !z.i a1 ki ke|] hÚ7ni

|trlss2n njyú szövetszá|ak kihúzása után
keletkezett roitok

5l

Varrás a kinyú|ókaÍ Íe|havná|ásiíva|

A kinyú|ókar naoy segí|séqet nYújthat a va|
landó anyag keze]ésénél, mozqatásáná|, kÜlö
nösen a nehezen hozzaíérhető he|yek Va.rá-
sáná|- A: ábrákoi a i(inyú|ókér íöbbíé|e fe|.
haszná|ási ]ehetóségét ]átjuk' A valrógép e|ő
készjtése a kinyÚlókzl íe|használásáho2 úgy
tótténik, hogv e]ős2ör i€ ke|| nyomni a löq'
2itógombot' maid kihúlni a kinVúiókir to|.



VARRÁs A KlNYÚLóKAn FELHAsZNÁLÁsÁVAL (FolÉatásl

KALAPoK, NTITÁsKÁK És
BABARUHAK VABBASA
Ko|apok, női táskák és bábaruhák VaÍásá
nál É álkalmazni |ehet a kinyúlókaÍt'
Kis 9ömbólyű, dekolatiV jeIlegÜ felÜ|etek
varró'.jÍa kÜIónósen aIkaImas á kinyú|ókar.
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[4ANDZSETTAK VABRASA

A mandzset|ák íe|!érrását, VaqY c2ek klk.51'
tését diszitő ö|tésse| cgyszerű iridon Vé!ez

he|jük e| a kinyÚ|{'kár a1kaImézá'ival' A s7o-

Vet a kinyÚ]ókar kölül konÓy€íJén csus2!k

.5 ezze| |ehetóVé teszi a Va(ando anvaq re].



VARRAs A KINYÚLTKAR FELHASZNÁLÁSÁVAL (ío|vtatás)

EMBLÉMÁK, JELVÉNYEK És
KITÚNTETÉsEK VARRÁsA
A kinyÚ|ókar a|kalmazásáva| nagyon köny
nyen |ehet kü|ónbózö máetű és formájú em.
blémákat, je|vényeket és kitüntetéseket fe|.
varrni. Az uijat Vagy €yéb Íuharészt, amely'
le a je|vényeket rávaÍni szándékozunk,
ráhÚzzuk a kinyú|ókaÍa és cikk.cakk ölté$
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KÜLÓN LEGEs ANYAGoK VARRÁsA

MÚANYAGot(' BóRöK VAnRÁsA
. A Varatok, .ipzárak rógzitésérc ésvaÍan.

dó 3nYagok s2é1einek biztosílására áita|á.

nosan hasznák gombostűk és fé|ce|éJek
he|Ye1i ragasztó sza|agot ke|| aIka|mazn]'

e HolszÚ ö|téssel Varjunk, miveIa óvid ői-
téses VaÍrat átvághatja az anyagot'

r Pontoszn és egyen|etés sebességgeI ke||

VaÍni, Ín]veI a tűnyomok megmaradnak
a2 anyagban' há a cérnát ki ke|| később

A műanyag íényes o|da|a a fémfe|ü|ethez
ldgadhat' En.ek eIkerü|ése .é|jábó| a mű
anyao és fémíe|üiet kö2é papirsza|agokat

k6lI rakni. l,1ásÍé|eképpen is kiki]szőbó|-
hető ez a j€|enség éspedig a mÍjanyagÍelÜ.
|et hintőpoÍral tórténő beszólásáVa|' Vaqy
ha szivéccsaI megnedVesítiük'
A gombokés 9ombIyukak heIyeit megerő.
sír]ük. Erre a ce|Ía |eqjobb műanyagszöve

A íe|Ü|eti VaÍás a VaÍÍandó anyagnak si-

maságát és |aposságát bjztosítja, azonki
Vü| dh2ítő hatása is Van'
A sarkok é|es szögben történő vaÍásának
elkerü|ése cé|iábó| néhény ö|tést a sárkon
ker€sztb€ ke||várrni, utána rendes€n meg.

MÚANYAGoK' BóRöK vAnRÁsA

sarkon lévő vaÍálok



KÜLÖNLEGEs ANYAGoK VAR RÁsA {fo|ytatas'

HosszÚszlRÚ szóRME ANYAGoK
HosszÚKszóBÚ szTRME ÁNYAGoK
{Műszőrmék|

. A vaÍás he|yét jobb gomboÍűkke| dslze.
fúzni' mint férce|ni. A gombostÍjket egy
máshoz kóze| ke|| elhe|yezni a vaÍáya
meröleqes irányban. Erre a cé|la s2ines Íe'
jű gombostűket keIl aIkalmazni, hogy job

. ban |áthatók legyenek a kihúzásná|.
. A s2irme szóvése ilányába vaÍiunk'
. HosszÚ öItésekke|, a 705 H 90 vagy 1o0 ti'

pusú tíjveIame|ybe srintetikus célnát k€||

. .VaÍás közben á s2esótű segítségéve| a var
rás vona|a mÉntén a szörmét széthajtjuk'

. A varrás telj€s befei€zése Után a varlandó
aoyag szé|étó| 1,5 cm távo|ságban az a.
nyag széléjt k's éles ol|ó seqÍtségéve| ke|I
lenyírni, hogy elkelü|jük a vaÍaltÚlságos

. Ga|léros é9 ujjás VaÍatok szi|áídítása cé|.
jából6 mm szé|ességű dekatizá|i sza|agot
kel| bevarrni, vagy egyszerű nYÚ|óóltéssel

. A gombok és somb|yu*ak he|yein a szó.
meanyagot bőr vagy műanyagok feihasz.
ná|ásáva| |ehet meg€rősít€ni'

. Azért' hosy a behajtott szórme szé]ei ne
|égyenek vastagok miné| keskenyebbre,
ke|| kész'leni a fe|hajtást és kü|ön 8 cm
szé|es szalaggaI kikészíteni'

. A láncos ékek várásáná| a róncot közé.
per ke|| be!áqni és uiána öss2evarrni vé
kony cikk.cakk Ó|tós9e|' A fennma.adó
anyag széleit levágjuk.
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cInÉ klikó és vá|tozó szinű fuÍt) anyagok

. Ezekhez az atyasokhoz a vaía1ok roqzí
tése có|jábó| a2 á|ta]énosan haszná]t gom
bo5tűK és ÍércLlések he]yett rágasztósza
laqokat kell alkalmazni.

. A Varrást nasyo| óvatosa| és preci:e| ke||
vegezn|/ rrlert mindenÍé|e vá|rás jaVítás a
vaÍl anyagban a tíi nyomait hagyja maqa

. VaÍé!rá] a VaÍandó anyagot enyhén fe
lzíteni kel] a ryomota|p e ótt és mo!ótl
az anya! megÍogásáVa]'

. A CIBÉ taft anyaoot hosszú i|tésekkc|
ke]l Varrni, szi]eit meqfeIe|ően k készí1eni'. A c|BÉ fé|! kTtdttáru anyágoká1 kóze'
pes hosszúsá!'Ú l2) öltésekkel és 705 Hs 90
icndszcr' tűt aIka]ÍnézVa keIl vaÍ|i.. A ClRE íé]e alyasokba géppe| gomblyu
kakat s ]ehet készíten Ehh€2 mindig
nlegle]eó á atéteker kell a]ka]n]azn is
a10nkiVü] ÜgyeIni kel] aÍa is' hogy a tu]
sijrú o|tések ne Vág]ák át dz a.yagot'

PLÚss ANYAGoK VABRÁsA
. A nYo]nól.]p nyomáÚ kics] legyen' ho!|y

1u|s!aosan ne nyom]a a szörÍne anyégát. A7 anyas beje|ő ésÚ.e és Íércé]é5i|e se
|yehcé|nát ke I használ.i A vaÍáshoz
705 H 80 tipUsszóÍjú tiit és Vékonycé|oát
has7na|]Ünk' 8á|sony Vairásiná] seIyem
Vagy nylo. c.rnat kcIl has/nó n]

. Ezek|é| az anyagokné] trl.(]]g a szolme
szá ak iekvisének lrányába k."]|vatni'

. A Va|rdndó anyag ó$zekótósére gombos
lijket Vaay kóz] férce|ést ke|| aikaIma2ni,
A Vill's k]s cérna Íeszí1ésse és .nyh. nyo
Ínotál'. .yT'ni]ssaI tórtón|én ( ásd ]8'
o]da|), Egyenes és hossz! VaIralokat gip
p€] n fé|ce]h€1ünk a szó c5 cikk cákk ö|lós

. A ''panne', íé|e bá60ny vaíásáná| a 7o5
HS 90 tipus,ámu tijt és nolmá]isná] ri
Vrlebb o]tések€t aIka índ/!Dk'

c|RÉ ANYAGoK vARRÁsA

szálak mentén torténő varrá!

Férce|és laga3ztószalaggat

BARSoNY ANYAG VARRÁsA



ESZTET!KUS ES

JAVíTÁsoK

HtBA|V|ENTEs VARBÁs

szAKAoÁsoK
A .ikk cakk é5 e]aszl]kus ó]tósmintákat egy

dlánt haszná|hatjUk új ruhák VaÍásátá| és ja

Vitásokná ' A iavitásokná haszná|t nródszen
d kóV.t.ezőkben irj!l Ie.

EIasztikusö|tés beáltító tórcsa: o
oItésminta beá||ító táÍcsa: i:'^
Tű á|tásaj l
öltés'zé|esség: ! *sv É t-ua
A2 ö|tés hoss2át rövidebb.€ ke|| vá|asztani

2.né|.
Nyomótalp: á|talános
oItésilap:á|talános

EROSITO OLTESEK HASZNALATA
Az öVTAnTóK KésziTÉsÉNÉL

] ' LeVá!juk a sza'kadás szél€it'
2' A szétszakadt 6nyag Vjss2ájái az elő5íté

sek cé jábó|eqv ío]lot kel] eIhe|yezni. Leg.
jobb nem férceIni'

3. A szétszakadt anYag szé|eit a 5z n oid3lén

4 A salkokon és a Va(.sok Vége]n az ó|tés
ho$zí eÍóV]dí1jijk a Vallatok elősítése

5 A fo rot í'egfeIe|ően kÓrülvágjuk'

Erősítésak:

Az e.ősítéseket a nagvobb elő ha1ásá|a kitett
helVeken a]kaImaz2!k, álta ában egyszerű sű
rhett cikk cakkö|tésvaÍásáVa] Ezek€t o|yan
he|ycn haszná|juk mint p]' a zsebek sarkai,
c]pzárak és más hason|ó je] c!Íi he|yek vaÍá.
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széts23kadt VaÍarokat könnyen, Iehet jaVíta'
n| az egyenes nyÚ|óöhés segítségéVe|' Ez a
nyL]li Óltés ideá|is a nyÚlo kótöttáruk, és

'2óvetek 
v.Íásárá és gyakor|ati|ag a|ka]más

é sz€tszakadt Vardsok ]avításéra Vagy ezek
erősíté5ére' ame|yek á||éndó kinyu|éÍa !an.

]' Vésezzi]nk VaÍás] próbát a tárcsák meofe.
Ie]ű beá||ítása cé|iábó|,

2' A szakadás he|Yón a meg|azuIt cérnát ki
hÚzzuk és a varrandó anyag Vé|eit ö$ze.

3. Az eledeti VáÍási voná| m€ntén VaÍi!nk'
A vátrl s2óvetet a |yomóta|p a|att fesiÍ.
tés nélkü| vezesük és engedjÜk, hogy a gép
€]őre és héiraí€|é vaÍjon. aminek köVet'
Kezteben nyÚ|ó (ruga|mas) vaÍatct ny€'
runk' Ujra Vaíásná|mindkét Várén 2,5 cm
hosizusógban a régi VaÍatra ke|| lávaíni'
A VaÜat s2étháitását Ievasa]juk'

Á nyú|ó ényagbó|készü|t rÜhák iavítása

.E|asztikUsijItés beá|||tó tarcsa: piros l p|re
o|tésminta beá||Ító ná.csa: .:] 

^
Óhésszé|eség: l l E
oltshossz: ptrosielr€ .
A nyomótalp nyomását és a cernaíeszítést az
anypgtól függően keII béállítani.
A nyomóta|p és az ö|tesi|ap áltatános legyen-
A valÉs sebesség€ közepes.

A varratok a nyÚ|ó anyagokbó| készü|t ru.
héknál és fehérneműkné] megtartiák a ruga|'
rnasságot,ha ágas cikk cakk ö|téssel vaÍták
óket' Ez a nYúló kuga|mas) ö|tésrninla óssze
kötő valrása (ábrán látható) és az anyagok
szé|ének vaÍására egyaránt alkalmas. VaÍás
€lőtt aján|atos próba Varrást vé9e2nia tárcsák
beá|]ításának e||enő12ésóre.

A VARRAs JAV|TÁSA

A NYÚLó ANYAGBiL KÉsztjlT
BUHÁK JAVíTÁsA
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EsZÍÉTIKt]s Es HIBAMENTEs VAFRAs lío]Yratás)

sToPPoLÁs
A gycrmekIUhák, kö1ot1ár!k és házihJszna
dtÚ len!ász rak kldörzsóir és e]használodott

h."|yeit még azok is kónnyen b€íoppolhat.
ják' akik|ek n]ncs nagyobb gYakorlata a var
rásban' Ezt Íoppo|ókelet ÍeIhasziá]ásáva]

lagy ané|ktj| ]s e|végezhetjük' Ha pr.cíz stop
po|áslóL Van szó,akkor íopPo|óke|ctet ké|

stoppo|ás 9toppo|óketet nélkÜ|

E|asztikusö|tés beál|ító tálcsa: o
oItésminta beá|lÍtó táÍcsa: te1sző|e9es

Tű á||ása: x
0|tés!zé|es5óg: i

öhéshoss2: teis2ó|eges

A nyomótalp nyomását a |í ie|re ke||be-
á|l{tani'

A.yomóta|p és ö|lésilap álta|ános |eqyen'

] ' Ha a strppo|ási hely Iyitott Iy!kat jeIent'
ákkol egY fohot k€1 alá félce|ni.

2' A stoppo|a|dó ne|yet a nyomóta|p a|. h€

3' A nYomótaIpat |eenledlÜnk és elkezdjük
a stoppo|ást. A sloppolást Ú.y !égezzük,
hogy e|őször a |Yuk te ]cs f€|ü|etét egy.
mássaI pélhuzamos vatrásokká| fedjük be'
majd eíe merőloges ilányba Véq,ünk páF
huzamos VaÍásokaÍ' A ttj o|yan távolság
ban kel| hogy átszúria az anyagot a |yuk
izé|étől, hogy a stoppo|ás keL|ően erős |e.

4' Ezeket a párhuzamos e]őre.hátra mozgá
sokat áddig Vógezzük' ameddig az egész

lYUkat ö|tésekke| ió|tjük be'
5' A stoppo|ásihe|Y megerósítése cé|iábó| az

egész he|yei keresztó|tésekkeI ii al|átjuk'
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stoppo|ás stoppo|óke.etteI x

El.s2tikusöltés beá||Itó tálcsa: o
ohésminta beát|ító tárcs: tetszőleges

okéslro$z: ].0
A. Ó|tésilapot a szövettovábbítót €|takaró
|áppa| kel| beszere|ni' nyomóta|p nétkü|'
A nvonróta|p emetőka.ja |eengedett á||ásban

l es2e|e|fii . nyon]ótaIpat és beszeÍeIni a Pó
VettoVibbítót ehakaró |apot.
A2 |ap sze|e|ésérő| szóló utasítás a 7' o|da.

1' A stoppo|t he|y kíÍes|ett 52é|eit |evágjuk'
2. A Iyukas anYagot a stoppo]ókelet közepé

re kellelhelyezni.
3' A stoppo|ókeretet a stoppolandó anya!

ga| egy.itt a tű a|á ke|| heiye2nj. uténa a
nyomótálprudat leengedjük'

4' BaIkézzel kónnyen melfosjuk a tűbeh |é
Vó célna végéi és a kézikelék folqatásáVa|
az ályi szá|at a2 anyaq fő|é hÚz,ul' A céÍ
nák végéit tovább íogva a tűt az anyagba

5 A stoppola.dó helyet kirülvalrjuk az
anyag erősítése céljéból.

6' A stoppolandó |yukat kel€sztb€varriuk
A íoppo]ókeretet eqy kicsit feldéna baI
ojdalt leiiebba iobotdatt egy kicsi!jetjebb
ta'tiuk A2 oItesi vonaId].át elymJsho2
roze| tartsuk az egyeh€! jrány bet.rtn

7' Ha a stoppo|andó lyuk az ó|tésekke| be
te|t, akkor Úgyanúgy keres.ztirányban

A-fent |éírt fes2ítőkeletes anyag Vezetési
Ín€dszért mind stoppo|éshoz, mjnd him.
2éshez há5zná|hatjUk'
' A stoppo|ól.eret nem iano2|| a qep fe|.

A2 anYagtovábbÍió rendsze.t
éftakaó |ap



tányériának
tiszt|!á$

A VARBoGÉP KARBANTARTÁsA

Íisztítás

Tisztítás

I FlGYELEl\,4]Á gép t^2títása' az oÍsT
,| kiszere|ése. az elú]sd fedőlap leszerclése 

1

elótt a hálózati zsinórt a háu]zati konek. 
I

\ 
totbólkike|l hljÚi' 

- - 

1

A laÍógép plecíz berendezés, tóbb évig za

vana|an!l működik, ha nÚhány egyszertj mÚ

Ve|etet r€Ódszeresen e|vé!zÜnk, ame|Yekoek

a2 a célja' hogy a gép jó| n-jükÓdő á||a|otban

A géprő| á cérnam'ladékot, c(irnaport ]dó

szákonként eI ke|| táVolítari-
Puha szö!etíon9gyal a kóvetkező lészekei

. Feszítölendszer tányérjait'

. A cérna íe|hÚzó és a cérnavezctők9t

. A nyonrolaIp rÚdat és á tűbeiogót

. A váÍósép esész felü|etét'

szükség esetón ényhe szappanos !]27.| ; .!
he2en Ietö'oIhető foltokat ehávo i1|at]!L'
soha n€m szábad ere a cé|ra e|ds il(litokaL
és dörzsőlőszéreke1 haszn:iIni

Puha pámács segítségéve| a kovetke']) lés2e

ket Ieh€t tisztítani:l
.A géptok hátsó fed€|ét'
. Az o6it és az orsótokot.
(Az orsó ós az orsótok kiszere|ési !t's:tii
sa a 63. oldalon van.)

FlGYELE[4] í\4inden tisztításnól egy csepp
megfe|e|ő o|aiat kc|| a v3Íóqépbe cseppen

' A ptmacs nem tartozik a 9.p fe|szere|é

TiiztÍtiás
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42 oÍsótck kiszere|ése és beszeré|ése

T FcJem€iiúk a nyomótalprUdat'
6 A kézikereket ag!nk1eIi ioruatjuk édclIg,

arneddig a tü a ie|sőho|tpontba neil k€riiI
o Az ö|tési|apo1 kienre|jük á 7' o]daITn |éVó

u1.sítások s2erint'
6 Az osól kive$zük'

Az o|sótok kiyeÍ.|ése có|jébó a biztósító|.'
|]o1 hátra tolju< i9 az o6ó1okot kl.me|jük,

Az .l!ótok beszele|ése cé|jábo] 2 1okot Vi|

lás iÚszéveI a2 a|yagtovábbító dlechanizmus
!ló he]y8zzL]k, UtJna a tokot a bejIlitó .p
J|ó tesszük,ahogv az ébrán |átható'

A biztosító lapot e|őle ! sslatolrUk .rz

orsó1ok megfeIelő eIheIyezkcdése cé|iábó|'

Az orsótok beállÍtásá U|én c]]enő.i/ni kcl|,
hogy az !é|et|enü| nem -'.r!|t'c bé is
szabadon e!íoro9'e' Ezek Után]

' Az oItésilapot visszatesszük
. A spulnn az olsólokba behelyszzÜk'
o Teljesen becsÚsztatiuk a .áró|apot, holv

a bIokkolócsap Ieeres?tése iiltal az dh.
si|ap rdqzitve l€flyen

4.'.
. B|okkoló cs.p

.'.''

Az e|ü|ső Íedé| |eszere|él'é

E|ü|!ő fedé|kicsavalj!k és IevesszÜk

42 elühőÍedél íels:ere|é9é

. A2 elühő fedelet úgy ke|| íe|fe|é becsúsz
talni, hogy a íe|ső peíem a|á kelüljön a

. A íedélben léVő |ylkar a gépen léVő |yuk
kaI cgYT2tetve a rögz'tő csaván becsavar
juk

t-.

Billosíró |ap

I



IzzoLÁMPA csERE
IZZT CSEBE

Bögzhé!

zÁRTLAP BEHELYEzÉsE

Az izzót kicseré|jük.
Ne próbá|gassuk az izzót kicsavarni. A cseré.
nél a2 izzót be ke|l nyomni a fog|á|atba és

úgy elÍordítani,ahogy az ib|án |árható' E2!
tán az izzó a Íogla|atbó| kieírelhető'

Az új izzót a fog|alatba benyomj!k és e|íol
dítjuk á rögzítés irányáb.' Az i22ót a fog{a

Iatba Úgy ke|| behe|ye7ni, hoqy az ]zzón |éVó

kiá||ó csapok a fog|a|at Vczető csatornáiba
kerüljenek. A vaÍógópnól ]5 W.os izzót

8eÍejezésü| az izzó taftóját Viss,ahajtjUk a

A zÁRóLAP BEHELYEzÉsE
Á]tá|éban nincs szüksóg a,áró|ap kiemelésé
re, ha mé9is sor ke|Ül rá,akkol a behe|yezé
séné| a következőképpen ke|| €|járni:
. A nyomótalpat íe|eme|jük'
. A ké2ikeÍeket maglnkÍe|é forgatva a tűt

é nyomótá|p fóle eme|jük'
. A záró]apot a gépaszlali |emezben levő

vezetósinbe he|ye22ük és a beá]lltó lÚgó.
hoz csúsztátjUk (ahogy az ábrén |étható)'

. csavarhúzó seqítségéVel a rlgó mindkét
véqét a 2áró|ap alsó fe|ü|etén IeVó csator.
nába becsÚsztatjuk'

o|dá3
15W

l tű fe|eme|ése

A zárólapot finoÍnan magunkhoz húzva
a rugót te|ies egészében becsÚsztátjUk'.
A záró|apot te|jesen a he|yére csÚsztat

a2'
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MEGHIBÁsoDÁsoK És JAViTÁsI UTMUTATT

l]á VaÍds közbe'l nehézsége]nk támadnak' akkor Vissza ke|l |apo2nia,,Haszná|ati
!tasitás', cimíj könyvbe ahhoz a íejezethez, ame|yben az adott műveleték vannak
]eilva' Ere azélt van sziikség, hogy meggyőződjünk' arÍót, hogy a gépet he|ye'en
||ás2nálj.]k.e' Ha ennek e|lenéle továbbla is nebézsegeink vannak, ákkor ezek
cIkÉ| úléséhez a kóvetkező !rmutatások segítenek'

A GÉP i'EM VARR
A tűrud 

'lem 
mozog _ meg keli győződniarót, hogy:

. A sép megie]e]ő hálózati fevü|tségre és fíekvenciáravan.e rákapcsolva'

. A oép há|ózaticsat|ako7ója be Van e kapcsolva.

. A hajtónrű rő van e kapcso Va . há|ózati feszü|tségre'

. A ké7|kelék ki Van.e kapcso]Va' i|letve a kézikerék rögzÍtő csávarját m€ghúz.

A tiirud mozog dé nincs ó|tés - meg ké|l győzőldni aríól, hogy:
ó Á rÜ éles és esYenes.e'
. Á tii llpusa a qépnek megfe|e]e.
. A 

'ű 
es cérná .pgyeznek 0 egvnlássa]'

. A cérna jó| Van.. b€fijzve a !éDbc'. 42 ol'ón Van € cérna

. A, orsótok és ()6ó jól Vannak e b'he|yezve a qépbe-

. Az orsi kÓze|ében ninc$e po-és cérnamaradék'

A sép áz anyasot nem továbbitj. - meq keIl győződni aról' hogy:
. A nyomóta]p le Van e e|g€dVe.
. A ÍVomóta]D nvomásét heá||ító tárcsa megíe|e|ő á||ásban ván.e'T A: ó|tésho9szát beá]iitó tdrcsa megfe|e|Ő ál|ásoa van.e'
. 42 anVagtovábbitól ei1ákaIó apot kicseréltük e megfeIe|őre'
. A7 anYastovábbító mecháni2mus nInos é eltómödve.

l.örik a ií| . meg kellgyőződnj akól, hoqy|
. A ttitipusa és száma megfe]e] e a géphek és a cérnának'
. A tű te|jes egészében be Ván.e csÚsztatva a tű fog|a|átába'
. A2 Ó|tés széle$ését beá|líto tárcsa az egyenev'|tés á||ásba van'e beál|ítva. és

a tű áI|ását szabá|yozó tárcsa közép á||ásba van'e beál|ítvá, emel|ett a nYomó'
ta|p é5 a2 öltésiláp az egyenesö|tésre vannak-e beá||ítva'

. A dUpla tű Íe|haszná|ásáná| az ö|tésszé|esség beá||ítása n€ ha|adia mega meg.

. A nyomótaIp jó| van-e öszeszere|ve'

. A2 ökésilap iól va'.e beszerelve és a záró|ap |ezárua.

. A vaÍandó anyag nincs.e o|daIra húzva a varrás kózben'

. A? anyas feszítés közben nincs e tu|ságosao előre vagy hátra húzva'

A qomb|yük bészegesi rends'ér nom működik _ Ííeg ke|| győződni arról. hogy:
. Az elasztikusóltés beá|ikó tárcsáia o{avan'e beá|títva'
. Az ó|lések Í|esíeIe|öen lettek.e r/abályolva



A MEGHlBÁsoDÁsoK JAVÍTÁsl UT]vlUTATÁSAl liolvtatás)

Ai ahó Gérna az olsórc los'zuI teke|edik - meg ke|| győződai aró|, hogY:
. Be Van-e kapcso|va 6z orsózó mechanizmus'
. Az orsó ió| van.e ráto|vá az orsózó tüskéle'

PRoBLÉÍ\4ÁK VABBÁs KöZBEN:
Az öltések egyen|őt|eíek - meg ke|lgyőzí'dni aló|, hogy:
. Az e|asztjkusÓ|tés szabá|yozó tárcsája 0.ía van.e beá||ítvá az egyen€s V.!]

cikk.cakk öltések varrá5áná|'
Az ő|tési tárcsa az óltés kiegy€n|ítésle be Van.e á||ítva'

fetsőlzá|szakad _ meg ke|| győ!ődniaÍó|' hogy:
A céÍna szabá|Yosin vao.e befűzve'
A cérfia egyenletes és csomómentes.
A tű száma a cérnának mégfe|e].e'
A tű egyenes és é|es'e'
Nem tu|zott e a szá|Íeszesség'
Az oBóra a célna egyen|etesen van'e fe|tekerve'
Az orsótok iólvan.e befű2ve és behe|yezve.
A2 óltési|ap és nyomótalp nincsenek.e e|töíve'
A varrás e|kezdéséné| a cérnák Végei a nyomóta|p a|á Vannak e e|he|yezle
A nyomótalp megÍe|e|ően van-e rögzítve a nyomóta|p rudjához'

Az a|soszá| szakad' meg ke|| gYőzfu ni arról, hogy:
. Az orsón a céÍna jó| van.e íe|cséve|ve-
. Az oFótok jó| van.e befűzve és behe|yezve'
. Az orsó és a tok nincsenek-e e|törve.
. Az o6ótok környezetében nincs.e por Vagy cérnamaradék.

Azö|tés szabá|yta|an - meg kel|győződnialnó|, hogy:
. A tű esYenes és é|ere.
. A tŰ tipusa és mérete mind a qépnek, mind a cérnának megfe|e| e'
. A cérna mesfe|e|ően van-e befiÍzve.
. A varrandó anyagot jó| vezetji]k.e (kÜ|önÓsen a himzés és szabad stoppo|ási

A megvartanyag a|ján szabad öltések vánnák - meg k€|| győződn.alló|' hogy:
. A tű esyenes és é|es€.
. A tű tipusa a sépnek és a cérnának megfe|e|e'
. A celna íes/ilé\P megfe|e|óPn vdn- oea||iIva'
. Az olsótok körül nincs'e por vagY cérnamaradék'
. A nyomótaIp emelőkaÍját leengedték.e'

A vartanyag csomósodik. ös*éhúzodik * még ke|| győződniaíó|, hogy:
. Afe|sőszál nincsen.e tú|ságosan feszítve'
. A nyomótaIp nyomása megfe|e|ő e a vaÍt anYaghoz.
. Az Ó|téshossz mesfele|e a Valrt anyagnak'
. ]\''|esfeIe |ő nYomótaIpat haszná|tak'e'
. A varrósépbe szabá|yosán Van'e beÍűzve a cérna'

A nyomóta|p nyomás szabályozási nehézségei ' meq ke|| győződni arró|, hogy:
. A nyomótalp nyomés beé|lító tárcsa beá{|ítása eJőtt |eengedték-é a nyo.

zaiosan műkddik a gép - meg ke|| gyözt'dnianó|, hogv:
. Az orsótok kö,elében nincse por és szakadt cérna Végek'

66
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A káltyéba *ját méleteket |ehet beÍrni' E cé|ból még egy 3zemé|y segítségét
kciI kérni' 42 3dott számok mUtatják,hogyan ós mi|Vén soíendbcn ke|| e|Végezni

" 1 MEt.L.Bar:ji:G - 1j jrs , rrarul

2 ,ERÉK.:isÉG - tc.mészetes
vona|,-be!yén

:r. csrPoBosEG

.,. VALL a nyák tövétő|a vá||

:]. |VIELLszELEssEG _ 
'"|ő| hóna|i.I\,lELLSZELESSE

tó|- hóna|jig 12.7 cm re akar
közepétő| !efe|é

8.

10.

11.

'12.

13.

14.

6. HÁTSZÉLEssÉG . hátu| hó.
na|itó|- hóna|ijg 10,2 cm.re
a kar közepétő| leÍe|é

7. (ABTOL _ NlELLIG
a nyak a|iátó| a mel| vona|ig.. ....
DEREK MAGASSÁGA e|íí _. a nyak a|jától {kaÍná|) a derékig
a me||en keresztÜ|
DEREK MAGAssÁcA hátlt| -a nyak a|ján kiá||ó csontníta de-
rékig .,.. ' '..'UJJszELEssEGE - a fehő
részén karkórÜ|i mélet . .

UJJ HosszA. kaÉó|- könyé.
krg . . , . , . . . . . . , , , . . . . . ,...
UJJ HosszA - a könYéklő| _
csuklóig. . . .

szoKNYA HosszA' eIő| de.
réktó|a szoknya végéig
szoKNYA HosszA. hátt!| de.
réktó| a szoknyá vegéiq

NADBÁG MÉRETEK KÁRTYÁJA
]5' TELJEs HosszA * deréktó|a fö|'

dig a2 o|da|vanat mentén
i6' NADRÁG HosszA - deréktórbo'

káiq ''-'....'.'...'
LÉPESVAHRAT-íÜggö|eges. .'..
LEPEs VARRAT. ví2s2i.lés
olda| varat mentén deréktól
Jrátig '.''.

- 
-' is

17.
18.
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