
Így készítsd az oviszsákot

•Az anyagokat mosd és vasald ki!

•Gyerekvállfa segítségével rajzold meg zsák felső ívét és szabd ki a 38cm széles, 62 cm hosszú 
hátoldalt.

•A zsák elejének felső részéhez a hátoldalhoz kiszabott anyagot rajzold körül, melynek magassága 
12,5 cm. 

•A zsák elejének középső részéhez 31cm x 42 cm -es anyagot szabj ki, melyet felezz el 2db 31cm x
22cm-es darabokra.

•A hosszabb oldalon kétszer 1cm-t hajts vissza és vasald le az anyag  hátoldala felé, majd varrd le. 
Ezt minkettő darabbal tedd meg, a bal oldali anyag jobb oldalán, a jobb oldali anyag bal oldalán. (Ez
lesz a nyílás, ahol bepakolunk a zsákba.)

•A zsák elejének alsó részéhez szabj ki egy 38 cm széles, 20,5 cm magas anyagot.

•Ha zsebet is szeretnél rá, akkor varrj össze két megfelelő méretű anyagot, egy kifordító nyílást 
hagyva rajta. A sarkokat érdemes levágni a szebb kifordítás érdekében. Fordítsd ki és varrd körbe. 
Erre jöhet egy kedves kis figura. Filcből a legegyszerűbb. 

•Az eleje felső részét és a két középső részt színt-színnel illeszd egymáshoz, majd varrd össze. A 
varrásszélességet a felső rész felé vasald, majd a színoldalról talpszélesen varrd le.

•Ezután a az eleje alsó rész kell színt-színnel összeigazítva a középső részhez varrni, ahol a 
varrásszélességet lefele vasald és a színoldalról talpszélesen varrd le. Elkészült az első oldala a 
zsáknak!

•A zsák elejének és hátoldalának felső részét, ahol majd az akasztó kampója fog kibújni, kétszer 
vékonyan visszahajtva varrd le.

•A hátoldalt és az előlapot illeszd össze úgy, hogy belső oldalát a belső oldalával. (Tehát a színoldalt
látod!) Körbe varrd össze(Felső nyílásnál nem) vékony varrásszélességgel, kb.0,5mm.

•Fordítsd ki a zsákot (most a belső oldalt látod) és jól igazítsd el az oldalvarrást, vasald is le, majd 
talpszélesen újra varrd körbe. 

•Ha szeretnél a zsáknak alul mélységet adni, akkor a csücsköket úgy igazítsd, hogy fedjék egymást 
az oldalvarrás és a zsák aljának varrása. Az oldalvarrásra derékszögű vonalat rajzolva (akkorát, 
amekkora talpat szeretnél a zsáknak), majd ezt levarrva tudod elkészíteni.

•Már csak ki kell fordítani a zsákot ás beletenni az akasztót! 

Végül nagyon boldogan és büszkén megmutatjuk az utódnak, hogy milyen szipi-
szupi cuccot varrtunk neki és begyűjtjük a boldog mosolyokat. 


