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Bútorvédő huzatok készítése

A követelménymodul megnevezése:

Lakástextíliák készítése

A követelménymodul száma: 1325-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30

BÚTORVÉDŐ HUZATOK KÉSZÍTÉSE

BÚTORVÉDŐ HUZATOK BEMUTATÁSA

ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET
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Otthonaink küllemét, kényelmét bútoraink, berendezési tárgyaink adják. Óvjuk, védjük,
ugyanakkor szeretnénk láttatni is őket. Bútoraink védelmére, valamint lakásunk dekorálására

különféle lehetőségeink vannak. Egy ezek közül a bútorvédő huzatok használata. Lássuk,
melyek ezek és hogyan készülnek!

KA
AN

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

A bútorvédő huzat a kopástól, a porosodástól védi a bútorok nemes anyagból készült
bevonatát, fényezését. De használják őket díszítésre, dekorációs célra is. Kimondottan

alkalmas arra is, hogy a kopott kárpitozást eltakarja. A bútorvédő huzatok használata

M
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praktikus és olcsóbb is, mint a bútorok kárpitozása, vagy újrakárpitozása.

1. ábra. Bútorvédő huzatok1

A huzatok készülhetnek színes, mintás, minőségi alapanyagokból, de egyszerű vászonból is.
Azonban minden anyagot a huzat készítése előtt célszerű beavatni.

1

Forrás: http://www.5mp.eu (2010-10-22)
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BÚTORVÉDŐ HUZATOK KÉSZÍTÉSE
Egy bútorra több garnitúra is készülhet. Használatukkal teljesen megváltoztatható a bútor, a
szoba stílusa. A huzatok könnyen tisztíthatók, moshatók, alapanyaguktól függően.

A rögzítés hiánya miatt azonban a bútorvédő huzatok használat közben elmozdulhatnak,
elcsúszhatnak.

A legjellemzőbb bútorvédő huzatok:
-

Székhuzatok

KA
AN

YA
G

-

Ágytakarók;

2. ábra. Ágytakaró2

Harmonikus, kellemes, esztétikus látványt nyújt az ágytakaró és az ugyanabból az anyagból
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készült díszpárnák együttese.

3. ábra. Fotel takaróhuzat3

2

2

Forrás: http://www.lakberinfo.hu (2010-10-22)
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A bútorvédő huzatok készülhetnek bélelt és béleletlen kivitelben is. A technológia
megválasztása

folttechnikával

a

kivitelezés

készülő

módjától

modelleket

függ,

érdemes

illetve

bélelni,

az

anyagok

hiszen

a

vastagságától.

sok

kis

A

alkatrész

varrásszélessége nehezen eldolgozható szegéssel. Vastag bútorszövetből készült modelleket
szegéssel is készíthetik, hiszen elég erősek önmagukban is.

A bútorvédő huzatok elkészítéséhez huroköltésű varrógépet és szegőgépet használnak.
A huroköltés az egyik alapvető öltéstípus. Két fonalból áll, egy tű és egy hurokfogó fonalból.

A két fonal összekapcsolódása a kelmerétegek között jön létre. A varrat erős, nem bontató,

A

varrásszélességek

eltisztázására

háromfonalas

megakadályozza a szabott anyagszélek foszlását.

TANULÁSIRÁNYÍTÓ
Keressen

otthonában

példákat

a

bútorvédő

szegővarratot

huzatokra!
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1.

YA
G

és kicsi a rugalmassága. A szövetek anyagrétegeinek összeerősítésére kiválóan alkalmas.

Megfigyeléseiről készítsen jegyzetet!

használnak.

Vizsgálja

meg

Ez

őket!

2. Az internet segítségével gyűjtsön ötleteket a bútorvédő huzatok kivitelezésének
lehetőségeire! Megfigyeléseit jegyezze le!

3. Tanára segítségével készítsen bútorvédő huzatot tanműhelyi székére!
Megoldás

U
N

1. Többféle megoldás lehetséges.
2. Többféle megoldás lehetséges.

M

3. Tanára irányításával végezze a feladatot!

3

Forrás: http://www.5mp.eu (2010-10-22)
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ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK
1. feladat
Csoportosítsa a bútorvédő huzatokat!
_________________________________________________________________________________________

YA
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. feladat

KA
AN

_________________________________________________________________________________________

Fogalmazza meg és írja le a bútorvédő huzatok rendeltetési célját!
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

3. feladat

Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szavakkal!
A huzatok készülhetnek színes, mintás, minőségi alapanyagokból, de egyszerű vászonból is.
Azonban minden anyagot a huzat készítése előtt célszerű…………………….
Egy

bútorra

több

garnitúra

is

készülhet.

Használatukkal

teljesen

megváltoztatható………………………………………………. A huzatok könnyen tisztíthatók,
moshatók alapanyaguktól függően.
A

rögzítés

hiánya

miatt

azonban

a

bútorvédő

közben…………………………………………………………………………….
4

huzatok

használat

BÚTORVÉDŐ HUZATOK KÉSZÍTÉSE

MEGOLDÁSOK
1. feladat
-

-

Ágytakarók;

Székhuzatok (fotel, szófa, kanapé, stb. huzatok)

YA
G

2. feladat
A bútorvédő huzat a kopástól, a porosodástól védi a bútorok nemes anyagból készült
bevonatát, fényezését. De használják őket díszítésre, dekorációs célra is. Kimondottan

alkalmas arra is, hogy a kopott kárpitozást eltakarja. A bútorvédő huzatok használata

3. feladat

KA
AN

praktikus és olcsóbb is, mint a bútorok kárpitozása.

A huzatok készülhetnek színes, mintás, minőségi alapanyagokból, de egyszerű vászonból is.
Azonban minden anyagot a huzat készítése előtt célszerű beavatni.

Egy bútorra több garnitúra is készülhet. Használatukkal teljesen megváltoztatható a bútor, a
szoba stílusa. A huzatok könnyen tisztíthatók, moshatók alapanyaguktól függően.

A rögzítés hiánya miatt azonban a bútorvédő huzatok használat közben elmozdulhatnak,
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elcsúszhatnak.
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ÁGYTAKARÓ KÉSZÍTÉSE

ESETFELVETÉS - MUNKAHELYZET
A lakószobák berendezése nagyon változatos lehet. Egy dologban azonban mind

YA
G

hasonlítanak, mégpedig abban, hogy viszonylag nagy helyet foglal el bennük az ágy. Az ágy
elhelyezkedése, mérete meghatározza a szoba belső képét, ezért nem mindegy, hogyan
mutat. A hangulat kialakításához nagy mértékben hozzájárul egy-egy berendezési tárgy,
egy-egy jól megválasztott textília, amit dekorációként használunk. Az ágyat ágytakaróval

tehetjük díszessé, illetve védhetjük az ágyat általa. Nézzük, milyen lehetőségek rejlenek az

KA
AN

ágytakarók kivitelezésében!

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

Az ágytakaró feladata biztosítani azt, hogy az ágyfelület optikailag rendezett benyomást

keltsen. Az ágytakarók kivitelezési technikáinak határtalan megoldási formái vannak. A
szoba

kellemes

hatásúvá,

harmóniát

sugárzóvá

válik,

ha

a

függönyöket

vagy

ablakdekorációkat, díszpárnákat vagy székhuzatokat ugyanabból az anyagból készítik, mint

az ágytakarót. Kellemes hatást kelt az is, ha hasonló vagy hozzá illő anyagokból, színekből
állítják össze a berendezést, például a szőnyegek színe harmonizál az ágytakaró színével.

U
N

Az ágytakarók készítésénél nagyon fontos a megfelelő méretezés. Ismerni kell a matrac

M

méretét és a lelógás mértékét.
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Magyarázat:
-

az ágy hossza

B

-

az ágy szélessége

C

-

a lelógás mértéke

KA
AN

A

YA
G

4. ábra. Ágytakaró méretezése4

Az ágytakarók nagyon sokfélék lehetnek. Készülhetnek egyszerű kivitelben, téglalap alakúra
szabva és rátéve az ágyra, készülhetnek hólokkal, berakásokkal, fodrokkal díszítve az

oldalaikat. Készülhetnek egy- vagy kétoldalasan, egy anyagrétegből vagy steppelve. A
steppelt ágytakarók három rétegből állnak: ezek a fedőréteg, a töltővlies és a bélés anyag.

Steppeléskor a töltővliest hozzá kell rögzíteni a fedőréteghez, hogy ne tudjon elmozdulni a
takaróban. A steppelés kivitelezése is nagyon változatos lehet, a takarót díszíthetik
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rácsozással, figurálisan mintázva, de a rögzítést adhatja egy egyszerű keretezés is.

4

Forrás: http://www.onlinetextil.hu (2010-10-22)
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YA
G

ÁGYTAKARÓ KÉSZÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIÁJA

5. ábra. Hajtásokkal készülő ágytakaró5
1. Külalakleírás

Három oldalán hajtásokkal készülő ágytakaró. Az ágytakaró fekvő felülete egy darabból

KA
AN

készült. A fekvőfelület három anyagrétegből áll, a vékony yliesréteget rácsozással
rögzítették az alapanyaghoz. Az ágytakarót a lelógó rész három oldalán lapos hajtások
díszítik, a negyedik oldalon szegett és visszatűzött.
2. Alkatrészek:
-

1 db fekvő rész alapanyagból;

-

1 db fekvőrész bélésből;

-

-

1 db fekvő rész vliesből;

1 db lelógó rész alapanyagból

U
N

3. Kellékek:
-

Varrócérna

4. Előkészítő műveletek:

Steppelés elkészítése;

-

Lapos hajtások elkészítése a lelógó részen

M

-

-

Lelógó rész szegése;

5. Összeállító műveletek:
-

-

5

8

Lelógó rész felvarrása a fekvő rész három oldalára;
Bélelés

Forrás: http://www.napfenypaplan.unas.hu (2010-10-22)
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6. Befejező műveletek:
-

Levasalás

Műveleti sorrend:
-

Töltővlies

-

Steppelés elkészítése a megadott minta szerint;

-

Lelógó rész oldalainak és aljának visszahajtása 1,0 cm-es behajtás szélességgel,

-

-

-

-

varrásszélességgel;

az

alapanyag

fonák

oldalára,

oldalain

0,5

cm-es

Lelógó rész oldalainak és aljának szegése;
letűzése 0,8 cm-es tűzésszélességgel;

YA
G

-

rávarrása

Lelógó rész lapos hajtásainak bevasalása a jelölések szerint;
Lapos hajtások rögzítése 0,5 cm-es tűzésszélességgel;

Lelógó rész felvarrása a fekvő rész három oldalára 1,0 cm-es varrásszélességgel,
színt színnel szembe fordítva;
Részvasalás;

Bélés felvarrása a fekvő rész szín oldalára 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel
szembe fordítva, lelógó rész közrefogásával, a negyedik oldalon, a fejtámlához eső

-

-

KA
AN

-

részen 40 cm-es lyukat hagyva a kifordításnak;
Ágytakaró kifordítása, részvasalás

Lyuk bevarrása a negyedik oldal tűzésével, 0,5 cm-es tűzésszélességgel;
Levasalás

Az ágytakarókhoz gyakran ugyanabból az anyagból készítik a díszpárnákat, így egységes
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összhatás érhető el. Ez a megoldás látható a következő ábrán.

6. ábra. Ágytakaró díszpárnákkal6

A steppelés nagyon sokféle lehet. Az egyik legáltalánosabb minta a rácsozás, a takarón

függőleges és vízszintes varrásokkal készített négyzetrács kialakítása. A minta azonban
készülhet átlósan is, ezt szemlélteti a következő ábra.

6

Forrás: http://www.paplancentrum.unas.hu (2010-10-22)
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7. ábra. Steppelt ágytakaró7

A folttechnika nagyon mutatós és népszerű a lakástextíliák körében is. Ágytakarókat,

díszpárnákat is készítenek ezzel a technológiával. Jellemzője, hogy nagyon mutatós, de

nagyon időigényes az elkészítése. Nagyon sok munkát igényel. Alkalmazásával egészen
egyedi darabok készíthetők a tervező ötletei alapján.
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Folttechnikával készülő ágytakarók láthatók a következő képeken.

8. ábra. Folttechnikával készült ágytakaró8

M

A következő ábrán kinagyítva láthatjuk egy folttechnikával készült ágytakaró mintaelemeit.
Jól látszik, milyen aprólékos munkával készült a takaró.

7

Forrás: http://www. pevamuhelye.mindenkilapja.hu (2010-10-22)

8

Forrás: http://www.borameitai.gportal.hu (2010-10-22)
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Az

anyagokat

a

színhatásnak

megfelelően

YA
G

9. ábra. Folttechnikával készült ágytakaró9
összeválogatva,

a

aprólékosan elkészítve nagyon izgalmas és mozgalmas képet kapunk.

mintaelemek

formáit

A folttechnika lényege, hogy a takaró sok mintaelemből áll. Az egyes mintaelemeket előre

KA
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készítik el külön-külön.

U
N

10. ábra. Folttechnikával készült takaró mintaeleme10

Ha elkészültek a megfelelő darabszámú és színű mintaelemek, meghatározott sorrend
szerint csíkokká varrják össze őket. A csíkokat ezután megfelelő sorrendben egymás mellé

varrják, és kialakul az összkép. Ezután elkészítik ás rádolgozzák a lelógó részt, majd bélelik

M

a takarót. Ezzel eldolgozzák a fonák oldalon található szegetlen varrásszéleket, valamint
vastagabbá, melegebbé, erősebbé teszik az ágytakarót.

9

Forrás: http://www.bajaikreativfoltmhely.blogspot.com (2010-10-22)

10

Forrás: http://www.bajaikreativfoltmhely.blogspot.com (2010-10-22)
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TANULÁSIRÁNYÍTÓ
1. Keressen környezetében ágytakarót! Vizsgálja meg a készítésénél használt technológiát!
Megfigyeléseiről készítsen jegyzetet!

2. Keressen alapanyagot saját ágytakaró készítéséhez! Tanulmányai alapján határozza meg a

készítéséhez szükséges anyaghányadot!

3. Tanára irányításával készítsen saját ágyára, ágyának méretei alapján ágytakarót a

Megoldások
1. Többféle megoldás létezik.
2. Többféle megoldás létezik.

M

U
N

KA
AN

3. Tanári irányítással végezzék a feladatot!

YA
G

tanműhelyben!
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ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK
1. feladat
Írjon példákat az ágytakarók készítésének technológiáira!
_________________________________________________________________________________________

YA
G

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. feladat

KA
AN

_________________________________________________________________________________________

Határozza meg az ágytakaró készítésénél használt legfontosabb méreteket!
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

_________________________________________________________________________________________

3. feladat

M

Írja le a képen látható ágytakaró készítésének műveleti sorrendjét!
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YA
G

11. ábra. Ágytakaró11

Műveleti sorrend: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

KA
AN

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

11

Forrás: http://www.napfenypaplan.unas.hu (2010-10-22)
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MEGOLDÁSOK
1. feladat
-

Hajtásokkal készülő ágytakaró;

-

Figurális mintával steppelt ágytakaró;

-

-

Rácsozással steppelt ágytakaró;

Gumírozással készült ágytakaró;

Folttechnikával készült ágytakaró

YA
G

-

2. feladat
-

az ágy hossza;

-

a lelógás mértéke

az ágy szélessége;

3. feladat
Műveleti sorrend:

KA
AN

-

-

Töltővlies

-

Steppelés elkészítése a megadott minta szerint;

-

-

varrásszélességgel;

az

alapanyag

fonák

oldalára,

oldalain

0,5

cm-es

Lelógó rész oldalainak és aljának szegése;

Lelógó rész oldalainak és aljának visszahajtása 1,0 cm-es behajtás szélességgel,
letűzése 0,8 cm-es tűzésszélességgel;

Lelógó rész lapos hajtásainak bevasalása a jelölések szerint;
Lapos hajtások rögzítése 0,5 cm-es tűzésszélességgel;

U
N

-

rávarrása

-

-

szembe fordítva;
Részvasalás;

Bélés felvarrása a fekvő rész szín oldalára 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel
szembe fordítva, lelógó rész közrefogásával, a negyedik oldalon 40 cm-es lyukat

M

-

Lelógó rész felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel

-

-

hagyva a kifordításnak;

Ágytakaró kifordítása, részvasalás

Lyuk bevarrása a negyedik oldal tűzésével, 0,5 cm-es tűzésszélességgel
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SZÉKHUZAT KÉSZÍTÉSE

ESETFELVETÉS - MUNKAHELYZET
A székek is meghatározó berendezési tárgyai otthonunknak. Egységes külsőt kölcsönöz az

YA
G

azonos anyagból készített ágytakaró és székhuzat a bútorokon. Szépen dekorálható a

konyha, a szoba egy-egy jól megválasztott textíliával. Lássuk, milyen megoldások léteznek
székeink, foteljeink öltöztetésére!

KA
AN

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

A székhuzatok eredetileg védőborításként jelentek meg a székeken, azonban ma már fontos

kiegészítői, dekorációi a lakberendezésnek. A különféle huzatokkal például évszakok szerint

változtatható a lakás hangulata, vagy akár ünnepi alkalmakra is készíthetők garnitúrák a
hétköznap használt modelleket lecserélve.

M

U
N

Hétköznapra használt székhuzatot láthatunk a következő ábrán.

12. ábra. Székhuzat12

12

Forrás: http://www.5mp.eu (2010-10-22)

16

BÚTORVÉDŐ HUZATOK KÉSZÍTÉSE
A székhuzatok is nagyon változatos formákban jelenhetnek meg. A fenti ábrán látható

modell földig ér, maga a szék egyáltalán nem látszik ki alóla. Csak annyit tudunk, hogy
támlával ellátott.

Csakúgy, mint a székeket, a foteleket, kanapékat, szófákat is elláthatjuk védőhuzattal. Az

ábrán látható fotelek bár egyszínű és egyszerű vászon anyagból készültek, és a kivitelezés is

KA
AN

YA
G

nagyon egyszerű, mégis hűvös eleganciát sugároznak.

13. ábra. Fotelhuzat13

M

U
N

A következő ábrán látható kanapé huzata igen érdekes technológiával készült.

14. ábra. Kanapéhuzat14

13

Forrás: http://www.lakberinfo.hu (2010-10-22)
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A gumis technológia alkalmazása azért előnyös, mert a gumi megakadályozza a takaró

YA
G

elmozdulását, és különleges külsőt is kölcsönöz, érdekessé teszi a huzatot.

KA
AN

15. ábra. Kanapéhuzat gumizása15

M

U
N

SZÉKHUZAT KÉSZÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIÁJA

16. ábra. Hajtásokkal készült székhuzat16

1. Külalakleírás

14

Forrás: http://www.diat.hu (2010-10-22)

15

Forrás: http://www.diat.hu (2010-10-22)

16

Forrás: http://www.gardisette.hu (2010-10-22)
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Oldalain hajtásokkal készülő székhuzat. A székhuzat ülőrésze és háttámlája egy darabból

készült. A támla oldalai ehhez csatlakoznak kétoldalt. Az alsó, úgynevezett "szoknyarészen"
a sarkokban egy-egy szembehajtás található. A székhuzat a földig ér.
2. Alkatrészek:
-

1 db ülő- és támlarész;

-

2 db támla oldalrész;

-

1 db alsó- vagy szoknyarész

-

Varrócérna

4. Előkészítő műveletek:

YA
G

3. Kellékek:

-

Szoknyarész szembehajtásainak elkészítése;

-

Szoknyarész varrásszélességének és aljának szegése;

-

Szoknyarész összevarrása;

Szoknyarész aljának felhajtása és tűzése

KA
AN

-

5. Összeállító műveletek:
-

-

Támla oldalrészek hozzávarrása a támlarészhez;
Szoknyarész felvarrása a támlarészhez

6. Befejező műveletek:
-

Levasalás

U
N

Műveleti sorrend:
-

Szoknyarész oldalainak összevarrása 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel

-

Varrásszélesség összeszegése;

-

Részvasalás;

Szoknyarész aljának szegése;

M

-

szembe fordítva;

-

-

-

-

-

-

Szoknyarész aljának felhajtása 1,0 cm-es behajtás szélességgel, aljának felvarrása

0,8 cm-s tűzésszélességgel;
Részvasalás;

Hajtások bevasalása a sarkoknál;

Hajtások rögzítése 0,5 cm-es tűzésszélességgel;

Támla oldalrészeinek felvarrása a támlarészre a

megfelelő helyeken illesztve az

alkatrészeket, 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;
Varrásszélességek összeszegése;
Részvasalás;

Szoknyarész felvarrása az ülőrészre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel
szembe fordítva;

19
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-

-

Varrásszélességek összeszegése;
Részvasalás

TANULÁSIRÁNYÍTÓ
1. Keressen környezetében szék- vagy fotelhuzatot! Vizsgálja meg az alkalmazott
technológiát! Megfigyeléseiről készítsen jegyzetet!

YA
G

2. Az internet segítségével gyűjtsön képeket szék- és fotelhuzatokról! Mentse őket egy
könyvtárba, nevezze el őket, és állítson össze gyűjteményt belőlük!

3. Tanáruk irányításával mutassák be gyűjteményeiket a tanulócsoportjuknak!
Megoldás
1. Többféle megoldás létezik.

KA
AN

2. Többféle megoldás létezik.

M

U
N

3. Tanári irányítással végezzék a feladatot!

20
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ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK
1. feladat
Határozza meg a székhuzatok rendeltetési célját!
_________________________________________________________________________________________

YA
G

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. feladat

KA
AN

_________________________________________________________________________________________

Írjon példákat a székhuzatok készítéséhez alkalmazott technológiákra!
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

3. feladat

Határozza meg a képen látható székhuzat alkatrészeit, és írja le készítésének előkészítő,
összeállító és befejező műveleteit!

21
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17. ábra. Székhuzat17

Alkatrészek: _______________________________________________________________________________

KA
AN

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Előkészítő műveletek: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

Összeállító műveletek: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

Befejező műveletek: _________________________________________________________________________

17

Forrás: http://www.gardisette.hu (2010-10-22)

22

BÚTORVÉDŐ HUZATOK KÉSZÍTÉSE

MEGOLDÁSOK
1. feladat
A székhuzatok eredetileg védőborításként jelentek meg a székeken, azonban ma már fontos

kiegészítői, dekorációi a lakberendezésnek. A különféle huzatokkal például évszakok szerint

változtatható a lakás hangulata, vagy akár ünnepi alkalmakra is készíthetők garnitúrák a

2. feladat
-

Földig érő székhuzat, masnival rögzítve;

-

Hajtásokkal készülő székhuzat;

-

Gumival rögzített székhuzat;

Fotel teljes bevonásával készülő huzat;

Szabásvonalak nélkül készülő, négyzet alakú huzat, gumis széllel rögzítve támla
nélküli konyhai székre

3. feladat
Alkatrészek:

KA
AN

-

-

1 db ülő- és támlarész;

-

1 db alsó- vagy szoknyarész

-

YA
G

hétköznap használt modelleket lecserélve.

2 db támla oldalrész;

U
N

Előkészítő műveletek:
-

Szoknyarész szembehajtásainak elkészítése;

-

Szoknyarész összevarrása;

-

Szoknyarész aljának felhajtása és tűzése

-

Szoknyarész varrásszélességének és aljának szegése;

M

Összeállító műveletek:
-

-

Támla oldalrészek hozzávarrása a támlarészhez;
Szoknyarész felvarrása a támlarészhez

Befejező műveletek:
-

Levasalás

23
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ÁGYTAKARÓ KÉSZÍTÉSE SZABOTT ALKATRÉSZEKBŐL

ESETFELVETÉS - MUNKAHELYZET
A bútorvédő huzatok különféle alkatrészekből állnak össze. Az előző fejezetekben példákat
alkatrészekből!

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

1. Külalakleírás

KA
AN

KERETES ÁGYTAKARÓ KÉSZÍTÉSE

YA
G

láthattunk különböző technológiákra. Most nézzük, hogy áll össze egy ágytakaró kiszabott

Fekvőfelületén keretes, körbe lelógó ágytakaró. Az ágytakaró fekvő felületén körben kerettel
van ellátva. Alján körben, mind a négy oldalán lelógó rész található.
2. Alkatrészek
-

2 db keret hosszú rész;

U
N

-

1 db fekvő rész;

-

-

-

2 db keret rövid rész;

2 db hosszú lelógó rész;
2 db rövid lelógó rész

M

3. Kellékek
-

Varrócérna

4. Előkészítő műveletek
-

Alkatrészek körbeszegése;

5. Összeállító műveletek
24

Hosszú keret részek felvarrása a fekvő részekre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt

színnel szembe fordítva;
Részvasalás;

BÚTORVÉDŐ HUZATOK KÉSZÍTÉSE
-

Rövid keret részek felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt

-

Részvasalás;

-

-

Lelógó részek összevarrása a sarkokon 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel
szembe fordítva;
Részvasalás;
Alja

behajtása

1,0

tűzésszélességgel;

cm-es

behajtás

alja

feltűzése

0,8

cm

Lelógó rész felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel
szembe fordítva, a sarkokon saroktoldás alkalmazásával

6. Befejező műveletek
-

szélességgel,

YA
G

-

színnel szembe fordítva;

Levasalás

U
N

KA
AN

A következő kép az ágytakaró anyaghányadának felmérését szemlélteti.

18. ábra. Ágytakaró méretvétele18

M

A méretek alapján készítik a szabásmintákat, és szabják ki az alkatrészeket. Lásd 19. ábra.

18

Forrás: http://www.varrohaz.hu (2010-10-26)
25
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G
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19. ábra. Ágytakaró alkatrészei19

Az ágytakaró alkatrészeinek elhelyezését a következő ábra mutatja. Az alkatrészek
szabásmintáit 1,0 cm-es varrásszélességgel készítik, összeállításuk a

M

U
N

alapján történik.

19

Forrás: http://www.varrohaz.hu (2010-10-26)
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következő ábra

KA
AN

YA
G
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M

U
N

20. ábra. Ágytakaró összeállítása20

21. ábra. Kész ágytakaró21

20

Forrás: http://www.varrohaz.hu (2010-10-26)

21

Forrás: http://www.varrohaz.hu (2010-10-26)
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TANULÁSIRÁNYÍTÓ
1. Tanára irányításával vegyék le a méretet egy közepes méretű papírdobozról!
2. Tanára irányításával készítsék el a fenti ágytakaró szabásmintáit!
3. Tanára irányításával készítsenek minden tanult technológiára kis méretű ágytakarókat!

1. Tanára irányításával végezzék a feladatot!
2. Tanára irányításával végezzék a feladatot!

M

U
N

KA
AN

3. Tanára irányításával végezzék a feladatot!

YA
G

Megoldások

28
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ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK
1. feladat
A 20. ábra alapján határozza meg az ágytakaró alkatrészeit!
_________________________________________________________________________________________

YA
G

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. feladat

KA
AN

_________________________________________________________________________________________

Készítsen a termékhez külalakleírást!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

_________________________________________________________________________________________

3. feladat

M

Írja le a termék készítésének műveleti sorrendjét!

29
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

YA
G

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

KA
AN

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

U
N

_________________________________________________________________________________________
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MEGOLDÁSOK
1. feladat
Alkatrészek
-

1 db fekvő rész;

-

2 db keret rövid rész;

-

-

2 db keret hosszú rész;
2 db hosszú lelógó rész;

YA
G

-

2 db rövid lelógó rész

2. feladat
Külalakleírás

Fekvőfelületén keretes, körbe lelógó ágytakaró. Az ágytakaró fekvő felületén körben kerettel

3. feladat
Műveleti sorrend
-

-

Alkatrészek körbeszegése;

Hosszú keret részek felvarrása a fekvő részekre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt

színnel szembe fordítva;
Részvasalás;

Rövid keret részek felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt

U
N

-

KA
AN

van ellátva. Alján körben, mind a négy oldalán lelógó rész található.

-

-

-

Részvasalás;

Lelógó részek összevarrása a sarkokon 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel
szembe fordítva;
Részvasalás;
Alja

behajtása

M

-

színnel szembe fordítva;

-

-

1,0

tűzésszélességgel;

cm-es

behajtás

szélességgel,

alja

feltűzése

0,8

cm

Lelógó rész felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel
szembe fordítva, a sarkokon saroktoldás alkalmazásával
Levasalás
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IRODALOMJEGYZÉK
FELHASZNÁLT IRODALOM
-

http://hu.texsite.info

-

http://www.lakberinfo.hu

-

-

-

-

http://www.5mp.eu

http://www.onlinetextil.hu

http://www.napfenypaplan.unas.hu

http://www.paplancentrum.unas.hu

http://www. pevamuhelye.mindenkilapja.hu

-

http://www.borameitai.gportal.hu

-

http://www.diat.hu

-

-

http://www.bajaikreativfoltmhely.blogspot.com
http://www.gardisette.hu
http://www.varrohaz.hu

KA
AN

-

YA
G

-

AJÁNLOTT IRODALOM
-

http://hu.texsite.info

-

http://www.5mp.eu

-

http://www.onlinetextil.hu

-

-

-

http://www.napfenypaplan.unas.hu

http://www.paplancentrum.unas.hu

http://www. pevamuhelye.mindenkilapja.hu

U
N

-

http://www.lakberinfo.hu

-

-

-

-

http://www.bajaikreativfoltmhely.blogspot.com
http://www.diat.hu

http://www.gardisette.hu
http://www.varrohaz.hu

M

-

http://www.borameitai.gportal.hu
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A(z) 1325-06 modul 018-as szakmai tankönyvi tartalomeleme
felhasználható az alábbi szakképesítésekhez:

A szakképesítés OKJ azonosító száma:
33 542 05 0100 21 02
33 542 05 0010 33 01
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03

A szakképesítés megnevezése
Lakástextil-készítő
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó

M

U
N

KA
AN

16 óra

YA
G

A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám:

YA
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KA
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U
N
M

A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv

TÁMOP 2.2.1 08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” keretében készült.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.

Telefon: (1) 210-1065, Fax: (1) 210-1063
Felelős kiadó:
Nagy László főigazgató

