
MENŐ TORNAZSÁK EGY ÓRA ALATT

ÍGY KÉSZÍTSD!

□ 1. A táska tetejével párhuzamosan a szélétől 4,5 cm-re húzz egy vonalat 
illanó tollal, vagy szabókrétával. Mindkét anyagdarabra rajzold fel a 
vonalat.

□ 2. A vastag anyagra fektesd rá a textilbőrt, az alján varrd össze egy 
vonalban.

□ 3. A textilbőr másik oldalára ugyanígy, színt-színére fektetve varrd fel a 
zsák hátsó felét. Ha mintás/feliratos az anyag, figyelj az irányra!

□ 4. Kiterítve így látod a tornazsák színét: mintás anyag – textilbőr - mintás 
anyag.

□ 5. A varrásráhagyást a textil felé hajtva tűzd le egy egyenes vonallal, a bőr
mindkét oldalán. Az anyag színén varrj talpszélességgel.

□ 6. A kis zsinórtartó téglalap hosszanti széleit hajtsd be a középvonalhoz, 
majd hosszanti irányba hajtsd félbe. Varrd le a hosszanti oldalon.

□ 7. Vágd félbe a zsinórtartó pántot!

□ 8. Hajtsd félbe a táska testét, a középvonaltól 2 cm-re illeszd mindkét 
oldalra a félbehajtott zsinórtartó pántot.

□ 9. Figyelj arra, hogy a kis pántok hajtásvonala belül legyen.

□ 10. Varrd le ezeket a pántokat, hogy ne csúszkáljanak el.

□ 11.Hajtsd félbe színt-színére fordítva a zsákot. A textilbőr széle mindkét 
oldalon illeszkedjen egymáshoz. Rögzítsd csipesszel, vagy gombostűvel.

□ 12. Felül 4.5 cm-t nyitva hagyva (a megrajzolt vonaltól) varrd végig a zsák 
mindkét oldalát.

□ 13. A felső kis nyitott részt varrd körbe téglalap alakban mindkét oldalon.

□ 14. Így szebben kifekszik és nem fog liffegni a nyitott rész, könnyebben 
dolgozol vele.



□ 15. A bélés anyagot fordítsd színt-színére, és alul, a rövidebb végén 
középen jelölj ki egy kb. 10 cm-es szakaszt.

□ 16. Felül hagyd nyitva a zsákot, "U" alakban varrd végig, de alul a kijelölt 
10 centit hagyd ki a varrásból.

□ 17. A textilbőrös zsákot fordítsd ki a színére, és húzd bele a bélésbe.lbe a 
zsinórtartó pántot!

□ 18. A két egymásba húzott zsáknak felül nyitva van a szája. Csipesszel, 
vagy gombostűvel a varrásokat és a közepeket illeszd egymáshoz.

□ 19. Körben varrd végig a két anyagot.

□ 20. Alul, a bélésen hagyott lyukon keresztül fordítsd ki az egész 
miskulanciát.

□ 21. Kapsz egy ilyen fura, hosszú csövet.

□ 22. Ha fontos a gyorsaság, most géppel végigszaladhatsz a bélésen 
hagyott lyukon. Hajtsd befelé a varrásráhagyást és varrd végig a színén, 
közel a széléhez.

□ 23. Ha inkább igényes vagy, kézzel varrd össze láthatatlan öltésekkel a 
bélésen a nyílást.

□ 24. A bélést igazgasd a helyére, talpszélességgel tűzd le a zsák száját 
körben. Most varrd körbe az egészet a legelsőként meghúzott vonalon.

□ 25. Vágd félbe a zsinórt, biztostű segítségével húzd be a zsinórházba. 
Ugyanazon a lyukon jöjjön ki, majd fűzd át a zsinórtartó pánton is. 
Csomózd egybe a zsinór két végét.

□ 26. Ugyanezt a műveletet ismételd meg a másik oldalon is.

□ 27. A csomó lehet a zsinórházban, akkor nehezebb összehúzni. Vagy a 
zsinórtartó pánt alatt, akkor pedig látszani fog.


