
TNT párna

Ebbe a párnába bátran belevághatnak kezdők is, akik azért már megismerkedtek a varrógép 
használatával.

Párna méretei: 39x39 cm

Anyag szükséglet:
• 1db 41x41 cm piros vászon
• 2db 10,5x41cm piros vászon
• 1db 24x41 cm fehér vászon
• Fekete vászon maradék a betűknek
• Ragasztós közbélés 24x41cm
• Kétoldalú ragasztós közbélés a betűkhöz

(kihagyható, de ha nincs sima ragasztós
közbélést ajánlott a betűkre vasalni a
jobb tartásért)

• Olló
• Piros cérna
• Fekete cérna
• Varrótű
• Vízre vagy levegőn illanó filc
• Gombos tű
• Applikáló talp
• Vasaló
• Tömő anyag

Mielőtt a fenti darabokat kiszabod, ha pamut
vászonnal dolgozol mindenképpen avasd (kivéve, ha avatottan vásároltad). Ha valamilyen kevert 
szálas dekorvászonból készíted, egy ecetes áztatás akkor is javasolt, hogy elkerüld a későbbi mosási
baleseteket.

1. Vasald a ragasztós közbélést a fehér anyag fonákjára.
2. Szabd ki a fekete anyagból a betűket (mintát megtalálod a leírás végén)

3. Szabd ki a kétoldalú ragasztós közbélésből is a betűket (vagy ha sima van, akkor abból)
4. Innen két -féle képen folytathatod attól függően milyen bélést használtál.

A) Két oldalt ragasztós közbélésnél:
I. Helyezd a kétoldalú ragasztós közbélést a megfelelő részek fonákoldalára.
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II. Jelöld fel illanó filccel a betű elhelyezését. Ehhez nem kell a betűket felrajzolni elég 
annyit bejelölni a „T” betű teteje alja hol legyen. Utána szemmértékkel el tudod 
helyezni a többi alkatrészt is.

III. Helyezd el a betűket a fehér vászon színoldalán és óvatosan vasald rá őket. Ilyenkor 
ne told az anyagon a vasalót, csak szépen rakosgasd rá.

B) Sima közbélésnél:
I. Vasald a közbéléseket a betűk fonákjára, majd gombostűzd vagy férceld a fehér 

vászonra a megfelelő helyre.
5. Cseréld ki a varrógép talpát applikáló talpra, majd állítsd cikk-cakk öltésre. Az öltés hossz 

beállításánál állítsd a lehető legkisebbre, vagy ha van gomblyuk varró programod, annak a 
az öltéshosszára. Az öltés szélességnél annyira állítsd amilyen szélesre szeretnéd. Én 
személy szerint 3-as és 2-es méretben szeretem, de mindenképpen érdemes egy próba 
anyagon kipróbálni.

6. Ezek után a betűket szépen sorban, egyenletes pedál nyomás mellett fel varrjuk a fehér 
vászonra. Figyeljünk az anyag vezetésre. Ha először használsz applikáló talpat érdemes a 
próba anyagon azt is kipróbálni, hogy hogyan helyezd az anyagot, hogy a kívánt vonalban 
varrja fel az applikálandó darabot.

7. Ha a betűk felkerültek fogjuk a két keskeny piros csíkot és gombostűzzük az egyiket a betűk
alá a másikat fölé, színt színével fektetve. 1 cm varrás szélességgel varrjuk össze a fehéret a 
pirosakkal.

8. A varrás ráhagyásokat vasald ketté, (így sokkal szebb lesz a színoldalán). Majd újra 
összefogva cikk-cakk öltéssel varrd végig. Ezt ismételd meg a másik oldalon is. Elkészült a 
párna eleje. Érdemes szépen átvasalni az egészet, hogy szép legyen a végeredmény.
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9. Nincs más hátra mint színt-színével fektetve össze gombostűzni a kapott elejét a hátuljával.
10. Varrd körbe úgy, hogy egy 10cm nyílást hagyj nyitva a tömésnek.
11. Mielőtt kifordítanád, csippentsd le a sarkokon a varrás ráhagyást, közel a varrásvonalhoz, de

vigyázva nehogy el vágd a cérnát. Ettől a sarkok sokkal szebbek lesznek.

12. Fordítsd ki a párnát, és tömőanyaggal tömd ki.
13. Ha már a kívánt keménységre és formára kitömted, a nyílást rejtett öltéssel varrd össze.

Jó munkát!
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