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A kész blokk mérete varrásráhagyás nélkül 23*16 cm. (varrásráhagyással 24,5*17,5) 

A varrásráhagyás 0,75 cm. 

 

A háttérszínen kívül 4 színt használunk, hogy igazi tarka tavaszváró madarunk legyen.  

Szabás 
Szabás szempontjából mindegy, hogy a madárkánk jobbra vagy balra néz. 

Az anyagszükséglet egy madár elkészítéséhez szükséges kiszabandó elemeket tartalmazza. Az ábrán a 

számok azt jelzik, hogy melyik elem hová kerül.  

Figyelem! A felezett négyzeteket kettesével készítjük, azaz például a (11) négyszer szerepel az ábrán, 

de elkészítésükhöz összesen 2 db négyzet kell.  

Háttérszín (a képen szürke) 

(1) 2 db 5,5 * 13,5 cm 
1 db 5,5 * 5,5 cm 

(2) 4 db 7 * 7 cm 

(3) 1 db 3,5 * 3,5 cm 

(4) 1 db 4,5 * 24 cm  

I. szín (sárga) 

(5) 1 db 5,5 * 9,5 cm 

(6) 1 db 7 * 7 cm 
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(7) 2 db 3,5 * 3,5 cm 

II. szín (piros) 

(8) 2 db 5,5 * 5,5 cm  

(9) 1 db 7 * 7 cm 

III. szín (kék) 

(10) 2 db 5,5 * 5,5 cm  

(11) 2 db 7 * 7 cm 

IV. szín (fekete) 

(12) 1 db 4 * 4 cm  

 

Felezett négyzetek 
A (2) négyzetek hátoldalán húzzuk be az egyik átlót. Színt színre fordítva rendre rakjuk hozzá a (6), (9) 

és (11) négyzeteket.  

 

Varrjunk az átló mindkét oldalán talpszélességgel, majd vágjuk el az átló mentén. Vasaljuk vagy 

körmöljük a varrásráhagyást a sötétebb anyag irányába, és igazítsuk 5,5 * 5,5 cm-re. 

Méretre igazításnál nagyon fontos, hogy az átlót (a varrásvonalat) vegyük figyelembe. A végén a 

varrásvonalnak az átlóra kell esnie. 

 

A (6) elemből készült felezett négyzetből egy madárhoz csak az egyikre van szükség 

Lecsapott sarkú négyzetek 
Húzzuk meg a hátoldalon (3) és (7) négyzetek egyik átlóját. 
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A (8) négyzetek egyikének a jobb felső sarkára színt színre fordítva helyezzük fel a (3) négyzetet. 

Varrjuk végig az átlót, vágjuk le a varrásráhagyás utáni felesleget, körmöljük vagy vasaljuk. Ha 

szükséges, igazítsuk le négyzetre. (Az eredmény 5,5 cm oldalú négyzet legyen) 

 

Ismételjük meg ezt a (8) és (7) illetve a (11) és (7) négyzetekkel. 

Ezt kapjuk: 

   

 

Csőr 
A (12)-es négyzetből csináljunk háromszöget. Hajtsuk félbe az anyagot és a téglalap egyik átlója 

mentén vágjuk le. A fekete háromszögre lesz szükségünk. (Az oldalt lévő két szürke háromszög a 

leeső darabokat mutatja 
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A (4) anyag tetejétől mérjünk le 5 cm-et. Az ábrán piros pötty jelzi. Ide helyezzük fel a csőrnek szabott 

háromszöget.  

Vágjuk el a háttér anyagot a háromszög oldalai mentén. Először a jobb majd a bal oldala mentén. (A 

sorrend csak azért fontos, hogy érthetőbb legyen a leírás ;-) ) A leeső háromszögre nem lesz szükség. 

Varrjuk a csőrt bal oldali háttérhez. Arra figyeljünk, hogy az illesztésnél a háromszög egy 

varrásráhagyásnyival lelógjon a háttérről. Körmöljük le. A varrott oldalt igazítsuk egyenesre. Majd 

varrjuk hozzá a másik darab háttér anyagot is. A csőrnek itt is le kell lógnia egy varrásráhagyásnyival.  

Vasaljunk vagy körmöljünk. Ha szükség van rá, egyenesítsük ki az oldalát. 

Figyeljünk arra, hogy ha balra néz a madár csőre, akkor a tetején mérjük vissza az 5 cm-t. 

 

Megjegyzés: Ha még nem sokszor varrtunk össze háromszögeket, érdemes a háttér anyagból 

nagyobbat szabni, például 5 * 25 centist. Ha már nagyon sok ilyen varrás van mögöttünk, akkor a 

háttér anyaga lehet kicsit kisebb 21-22 cm, ekkor a csőr elhelyezéséhez csak 4 cm-t mérjünk vissza. 

Összeállítás 

 

Először két nagyobb egységet állítunk össze, majd ezeket varrjuk össze. 
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A lila színnel keretezett I. szekcióhoz varrjuk össze az oszlopokat, majd a két oszlopot egymáshoz. 

A zölddel keretezett II. szekcióhoz soronként varrjuk össze az elemeket. Majd a sorokat varrjuk 

egymáshoz. Figyeljünk a vasalási irányokra. 

Varrjuk össze az I. és II. szekciót 

Csőr hozzávarrása 
Itt egy kicsit játszani kell   

Fogjuk a csőrt tartalmazó csíkot és a csőrt illesszük a fejhez ízlés szerint. Talán az a legegyszerűbb, 

hogy ha a csőr alsó felének varrását illesztjük a fej és a begy találkozásához. Az első madárkánál 

érdemes óriási öltésekkel varrni, megnézni, hogy tetszik. Ha jó helyen van a csőr, akkor átmenni rajta 

normál öltésnagysággal. Ha nem akkor könnyedén bonthatunk és mozgathatjuk a csőrt.  

Még méretre igazítjuk és kész is a madárkánk további felhasználásra. 

Négy madárból készíthetsz faliképet, háromból és néhány négyfoltos blokkból pedig asztali futót. 

Keresd a leírásukat a weboldalon.  

 

 


