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VARRÓTANFOLYAM 

Teljes tanfolyam tematikája 

 

Modul megnevezés Kiknek ajánljuk? 
A modul elvégzésével várható 

eredmények 

 
Alapozó 
varrótanfolyam 
 
20 órás modul 
 

 
Teljesen kezdőknek, akik most 
ismerkednek a szabás-varrás 
alapjaival, a varrógép 
működésével, és céljuk, hogy 
megismerjék az egyszerűbb 
varrások alapjait.  
 
A modul végén nem okoz majd 
gondot a résztvevőknek, hogy a 
háztartásukban előforduló 
varrással járó munkákat 
elvégezzék. 

 
A modul elvégzésével a résztvevők 
megismerik a varrógép működését, 
és az egyszerűbb varrási technikákat 
(egyenes varrás, cik-cakk varrás, íves 
varrás, szegés), melyek 
alkalmazásával a következő 
termékeket készítik el a képzésen: 
 

 Asztalterítő 
 Tányéralátét 
 Bevásárlótáska 

 

Az Alapozó varrótanfolyam tematikája és technikai információi itt megtekinthetők. 

Kezdő varrótanfolyam 
 
40 órás modul 
 

Teljesen kezdőknek, akik nem csak 
lakástextilt szeretnének szabni-
varrni, de a megfelelő alapok 
megszerzése után megismernék, 
és a gyakorlatban is kipróbálnák a 
ruhák szerkesztését, modellezését 
és varrását ipari varrógépek (vagy 
igény esetén saját varrógép) 
használatával. 

A modul elvégzését követően a 
résztvevők elsajátítják a ruhák 
szerkesztésének, szabásának és 
varrásának alapjait. A képzés 
eredményeképpen létrejövő 
gyakorlati termékek:  
 

 Edényfogó kesztyű 
 saját méretes szoknya 
 csípőszoknya 

A Kezdő varrótanfolyam tematikája és technikai információi itt megtekinthetők. 

Középhaladó 
varrótanfolyam 
 
20 órás modul 

 

A modult azoknak ajánljuk, akik a 
varrás alapjaival már 
megismerkedtek, és több 
terméket is elkészítettek 
korábban, de bonyolultabb 
szabásminták alapján nem 
dolgoztak még. 

 
A modul elvégzését követően a 
résztvevők képesek lesznek a 
szabásminták értelmezésére, azok 
kimásolására, és szabásminta alapján 
készítik el a modul gyakorlati 
feladatát. A képzés 
eredményeképpen létrejövő 
gyakorlati termék:  
 

 Nadrág 
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A Középhaladó varrótanfolyam tematikája és technikai információi itt megtekinthetők. 

Haladó 
varrótanfolyam 
 
40 órás modul 

 

A modult azoknak ajánljuk, akik 
már tudnak varrni, de szeretnének 
fejlődni, bonyolultabb dolgokat 
elkészíteni, valamint megismerni 
és elsajátítani a szerkesztéshez 
szükséges egyéni méretvételt, 
mely alapján precízebben 
varrhatnak egyéni méretes 
ruhákat. 

A résztvevők a képzésen saját 
méretek után inget/blúzt varrnak, 
melyen megtanulják az egyéni 
méretvétel, szerkesztés, modellezés 
technikáit, és a képzés 
eredményeképpen kiszabják és 
megvarrják a kiválasztott inget vagy 
blúzt. A képzés eredményeképpen 
létrejövő gyakorlati termékek:  
 

 Blúz vagy ing 

A Haladó varrótanfolyam tematikája és technikai információi itt megtekinthetők. 

Lakástextil készítő 
varrótanfolyam 
 
40 órás modul 

 

A modult azoknak ajánljuk, akik 
már tudnak varrni, és kifejezetten 
az otthonuk díszítésére 
szeretnének lakástextileket 
készíteni.  
A képzés azoknak szól, akik 
megismernék a különböző 
lakástextil anyagok tulajdonságait, 
és olyan varrási technikákat 
sajátítanának el, melyek 
alkalmazásával otthonunkat 
ezekkel az anyagokkal díszíthetik. 

A résztvevők a képzés elvégzésével 
ismeretet szereznek a különböző 
anyagok természetéről, 
kiválasztásuknak kritériumairól, és 
feldolgozásukról. Megismernek több 
díszítő technikát, a cipzárak 
bevarrását, és a kifejezetten 
lakástextil varráshoz szükséges 
technikákat.  
A képzés eredményeképpen 
létrejövő gyakorlati termékek:  
 

 Függöny 
 Ágytakaró 
 Ágynemű 
 Asztalterítő 
 Székpárna 
 Edényfogó kesztyű és kötény 

 

A Lakástextil készítő varrótanfolyam tematikája és technikai információi itt megtekinthetők. 

Felsőszintű 
varrótanfolyam 
(ruhakészítés) 
 
40 órás modul 

 

A modult azoknak ajánljuk, akik 
már tudnak varrni, több 
ruhadarabot is elkészítettek, és 
szeretnének bonyolultabb 
ruhadarabokat (saját méretes 
ruha) méretezni, szerkeszteni, 
szabni és varrni. 

A résztvevők a képzésen egyéni 
méretes ruhát készítenek a 
szerkesztéstől a modellezésen át a 
ruha szabás-varrásáig. A képzés 
eredményeképpen létrejövő 
gyakorlati termékek:  
 

 Egyéni méretes ruha 
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A Felsőszintű varrótanfolyam tematikája és technikai információi itt megtekinthetők. 

Felsőszintű 
varrótanfolyam 
(bélelt blézer) 
 
40 órás modul 

 

A modult azoknak ajánljuk, akik 
már tudnak varrni, több 
ruhadarabot is elkészítettek, és 
szeretnének bonyolultabb 
ruhadarabokat (bélelt blézer) 
méretezni, szerkeszteni, szabni és 
varrni. 

A résztvevők a képzésen bélelt női 
blézert készítenek a szerkesztéstől a 
modellezésen át a ruha szabás-
varrásáig. A képzés 
eredményeképpen létrejövő 
gyakorlati termékek:  
 

 Bélelt női blézer 

A Felsőszintű varrótanfolyam tematikája és technikai információi itt megtekinthetők. 

 

Az egyes modulok külön is elvégezhetők, de egymásra épülve az alapoktól a felsőszintig terjedő tudást 

adnak, mellyel nem csak a ház körül adódó apróbb munkákat és javításokat lesznek képesek a 

résztvevők elvégezni, de akár munka melletti jövedelemkiegészítésként is képesek lesznek ruhákat, 

lakástextileket készíteni a méretezéstől a megvalósításig.  

Ha a résztvevő már tud varrni, természetesen van lehetőség, hogy elsőre a középhaladó vagy 

felsőszintű meghirdetett csoportokba jelentkezzen, de az első tanóra alkalmával fenntartjuk a jogot, 

hogy más szintű csoportot javasoljunk számára, ha az indokolt. Ebben az esetben semmilyen 

többletköltséget nem számolunk fel. 

A szint előzetes felmérésére, külön kérésre, biztosítunk lehetőséget. 

 

A képzésekhez magas színvonalú ipari gépparkot biztosítunk, melyeken nem csupán a hobbi szintű 

varrást tudják elsajátítani a résztvevők. Igény esetén biztosítunk helyet és lehetőséget a saját varrógép 

használatára is. 

Gépparkunk: 

 Siruba ipari gyorsvarrógép 25 db 

 Siruba 4 szálas szegővarró 2 db 

 Siruba 5 szálas fedőző varrógép 1 db 

 Siruba háztartási 55 programos varrógép 2 db 

 ipari gőzfejlesztős vasaló 2 db. 
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Tapasztalt oktatóink a képzések teljes ideje alatt a résztvevők segítségére állnak, és igény esetén az 

első képzési napokon átnézik a résztvevők saját varrógépét, és megmutatják, hogyan használják azokat 

hatékonyan. 

 

A tanfolyamokhoz szükséges egyéni felszerelések:  

 otthoni varrógép a gyakorláshoz - jó ha van, de nélküle is elkezdhetők az órák 

 rajzfüzet, rajzeszközök, ragasztó, cellux 

 különböző méretű ollók, kézi varrótűk, gombostűk 

 szabócenti, negyedes papírcenti, vonalzók 

 szabásminta készítéséhez ívpapír 

 a szabáshoz szükséges alapanyagok 

 a varráshoz szükséges kellékek 
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