
A lap pro�lja
Évente hat alkalommal jelenik meg a Praktika VARRÁS magazin, 
amely hiánypótló tartalommal kedveskedik a varrás szerelmese-
inek. Fókuszában a home dekor tartalom áll: a megvarrható,
egyedi otthon dekorációs ötletek, gyerekjátékok és kiegészítők 
elkészítését mutatja be.
A magazin egyedisége a fázisfotókkal történő részletes útmuta-
tás, amely segítségével könnyebben elkészíthetőek a bemuta-
tott alkotások kezdők és haladók számára egyaránt. Az útmuta-
tók mellett pedig szabásminta áll az olvasók segítségére, hogy 
igazán önfeledten merülhessenek el az alkotásban.  
A PRAKTIKA Varrás magazin tartalmának alapját az egyik leg-
népszerűbb európai kézműves magazin, a Simply Sewing adja, 
amely neve egybe forr az egyediséggel és magas minőséggel.

Célcsoport 
25-55 év közötti, közép- vagy felsőfokú végzettségű kreatív el-
foglaltságot kedvelő nő, aki a kézimunkázás szerelmese. Fontos 
számára a minőségi idő, az általa készített kézimunkák nem 
csak az esztétikumuk és hasznosságuk miatt fontosak, hanem  
a ráfordított idő hozzáadott értékként jelenik meg a tárgyakban. 
Szívesen követi a divatot, kedveli a minőségi alapanyagokat és 
szereti egyedivé tenni a környezetét.

Miért érdemes hirdetni a lapban? 
•  Az IQ Press Lapkiadó Kft. hobbi és kreatív magazin-portfóliója 

piacvezető Magyarországon.
•  Kiadványaink tematikája és magas minősége hiánypótló  

a magyar piacon.
• Olvasóink többször kézbeveszik és elteszik a magazinokat.
• Tapasztalatunk szerint olvasóink nyitottak az újdonságokra.
• Magazinjaink olvasói fizetőképes vásárlóerőt képviselnek.
•  Célzott csomagajánlatainkkal, meddőszórás nélküli elérést  

tudunk biztosítani a téma iránt érdeklődők körében.

Megjelenés: 2021-ben hat alkalommal
 
Terjesztés: Árusításos úton a Lapker Zrt.,  
Elő�zetéssel a Magyar Posta Zrt.

Piaci információk
Nyomott példányszám: 9 000 db
Forrás: IQ Press terjesztés
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Hirdetéssel kapcsolatos információk
hirdetes@iqpress.hu

Hirdetési tarifák  
Méret Ár:

1/1 550 000 Ft

1/2 320 000 Ft

1/3 265 000 Ft

1/4 180 000 Ft

B/II 705 000 Ft

B/III 660 000 Ft

B/IV 745 000 Ft

A hirdetési árak 2021. január 1-től érvényesek! 
Áraink az áfát nem tartalmazzák.

Ez a borítéktáska a fémes csillogás miatt nemcsak 
trendi, de az alapanyag miatt különleges kedvenced is lehet. 

Próbáld ki és varrj papírt!

vArRhatÓ papÍrbÓl

A táskához 
három külön-
böző nemesfém, 

az arany, az 
ezüst és a bronz 

színárnyalatát 
is felhasználtuk.
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A geometrikus elemek népszerűek a modern lakás-

textileken is. Készíts egy gyémántmintás takarót, és közben 

gyakorolhatod a foltvarrás alapjait is.

tReNdKÖvetŐKnek
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PATCHWORK
A HOZZÁVALÓK

� 30 db 45×55 cm-es pamutvászon, 

a leírás szerinti színekben 

� flízlap a közbéléshez, 128×203 cm

� pamutvászon a hátlaphoz legalább 

125 cm széles anyagból 1,85 m

� fehér cérna a steppeléshez

� skiccpausz vagy selyempapír

� tű, cérna, olló, gombostű

A TAKARÓ KÉSZ MÉRETE

113×189 cm

MEGJEGYZÉS

� A sablonokat a mintaíven találod. 

A háromszögek tartalmazzák a varrás-

ráhagyást, a pontozott vonalakon haladj 

a varrással.

� A rombuszokhoz mi öt alapszínt hasz-

náltunk (világoskék, zöld, narancssár-

ga, sötétkék és fehér) és ezeken belül 

6-6 különféle mintát. Így 30 különböző 

anyagdarabot használtunk fel. 

� A rombuszforma egy hosszabb (nagy) 

és egy rövidebb szárú (kicsi) háromszög 

összevarrásával alakul ki. Már a sza-

báskor figyelj, hogy mindegyik nagy 

háromszögnek legyen egy ugyanolyan 

anyagból szabott kicsi párja! 

A SZABÁS

1. lépés Másold ki a háromszögeket 

pauszpapírra, és vágd ki a sablonokat. 

2. lépés A szegőszalag kiszabásához 

mindegyik 45×55 cm-es vászon hosszabbik 

széléről vágj le egy 6,5 cm széles csíkot. 

3. lépés Összesen 70 kicsi és 56 nagy 

háromszöget kell kiszabnod a 45×55-es 

pamutvásznakból – szabáskor megfordít-

hatod a sablont, hogy jobban kihasználd 

az anyagot.

A BLOKKOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. lépés Rakd ki egy vízszintes felületre 

a háromszögeket az elrendezési kép sze-

rint – figyeld meg a színsorok sorrendjét. 

Az egyforma színű kicsi és a nagy három-

szögeket úgy illeszd egymáshoz, hogy 

kiadják a rombusz mintát. 

2. lépés Kezdd a kicsi háromszögekkel: 

tégy egymás mellé hármat. A középsőt 

színével fordítsd rá a bal oldalira, a jobb 

szélüket összeillesztve. Varrd össze 6 mm 

varrásráhagyással. 01

3. lépés Vasald balra a varrásráhagyást 

és folytasd a következő háromszöggel. 
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Ezt addig folytasd, amíg el nem készül az 

első sor. Számozd be, és tedd félre. 

4. lépés A hosszú háromszögeket ugyan-

így varrd össze egyiket a másik után. 02

5. lépés Itt is 6 mm a varrásráhagyás, amit 

ugyanúgy balra vasalj el. Így haladj végig 

a soron. 03

6. lépés Amikor minden sor kész, szúrj 

gombostűt minden háromszög-csúcsba. 

Amikor színoldalukkal összefordítasz 

két sort, a tűk segítségével könnyű lesz 

összeilleszteni a csúcsokat. Gombostűzd 

össze mindegyiket, nehogy varrás közben 

elcsússzanak. 04

7. lépés Varrd össze a sorokat 6 mm-es 

varrásráhagyással, és vasald lefelé.   

A TAKARÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. lépés Színével lefelé terítsd le a hátla-

pot, rá a flízt, erre pedig a kész előlapot 

színével fölfelé. Simítsd el a rétegeket. 

2. lépés Gombostűzd vagy csipeszeld 

össze a „szendvicset”, de fércelheted is. 

3. lépés Steppeld össze a rétegeket 

tetszőleges mintával. Mi a rombuszok 

körvonalai mellett varrtunk és befelé 

haladtunk, egymástól egy-egy varrótalpnyi 

szélességre. 

4. lépés Ha elkészültél, vágd egyenesre 

a széleket.

5. lépés Varrd össze a szegőszalagokat 

egyetlen csíkká, és színt színére fordítva 

varrd körben a takaró szélére. Ügyelj, 

hogy szépen hajtsd a sarkokat!

6. lépés Fordítsd át a szegőszalagot a má-

sik oldalra, és ezt a szélét is varrd le gép-

pel, esetleg kézzel. 
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Egész éjjel a csillagos ég alatt érzed majd magad, ha a hálószobád különböző kiegészítő tárgyait a csillagképek különleges világával díszíted. Szép álmokat!

sajÁt pLaNeTÁRium

Bármelyik 
csillagjeggyel 
elkészítheted 
a neszesszert.
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NesZeSszEr 
Az esti pihenés idejére legyen az éjjeliszek-
rényen a kézkrém és az ajakápoló a csilla-
gos kozmetikai táskában. A mélykék színű 
vászonra hímezd ki a csillagképedet.  

CsiLlagpÁrna 
Egy hálószobában párnából sosem lehet 
elég. Díszítenek, otthonosak, puha meleg 
kuckót varázsolnak az ágyból. Ráadásul 
könnyen és gyorsan elkészülnek! 

   GYEREKEKNEK   

Ezzel a párnával bűbájos hangulatot vihetsz a gyerekszobába, 
de akár a saját hálódba is – ha még hiszel a mesékben.

hAtTyÚhErCegnŐ

Aranyszínű, varrha
tó 

műbőrből készítsd 

a kis hercegnő 

koronáját és csőrét
.

A HOZZÁVALÓK
� rózsaszín farmer vagy erős vászon, 

55×115 cm
� aranyszínű műbőr, 20×50 cm
� hat különböző anyagból 4×18 cm-es 

darabok
� kevés fekete anyag a szemhez, fehér 

anyag a szárny ívéhez
� felvasalható ragasztófátyol, 20×20 cm
� flíz a kitöméshez
� skiccpausz vagy selyempapír
� tű, cérna, olló, gombostű

MEGJEGYZÉS
� A szabásmintát a mintaíven találod.
� A varrásráhagyás 1 cm legyen. 

A SZABÁS
1. lépés Másold ki a mintaívről a 62. olda-
lon leírtak szerint a szabásmintákat: a ko-
ronát, utána a hattyú testét – csőr nélkül, 
majd külön a csőrt, a tollat, a szárny ívét 
és a szemet.  
2. lépés A rózsaszín anyagból szabj ki 
a hattyú testéből 2 darabot, körben 1 cm 
varrásráhagyással.
3. lépés A műbőrből szabj a koronához 
egy 18×20 cm-es téglalapot, a csőrhöz 
2 db 8×8 cm-es négyzetet.
4. lépés Vasalj ragsztófátylat az anyagda-
rabok, valamint a fekete és a fehér anyag 
fonákára. A védőpapírt még ne húzd le! 
5. lépés A hat különböző anyag védőpapí-
ros oldalára rajzold körbe a toll szabásmin-
táját és vágd ki. Összesen 11 pár színes 
tollat készíts ezzel a módszerrel.
6. lépés A fekete anyag hátoldalán rajzold 
a papírra kétszer, egymás tükörképeként 
a szem szabásmintáját és vágd ki.  
7. lépés A fehér anyag hátoldalán rajzold 
a papírra kétszer, egymás tükörképeként 
a szárnyív mintáját és ezeket is vágd ki.  

A CSŐR
1. lépés Rajzold az egyik műbőr négyzet fo-
nákoldalára a nagy szabásminta csőrrészét, 
majd fordítsd át a papírt, és a másik négy-
zetre a tükörképét rajzold fel. Ne vágd ki!
2. lépés Varrj mindkét hattyúfej megfe-
lelő részére egy-egy csőrnégyzetet, színt 
színével összefordítva. A csőr íves része 
a hattyú nyaka felé essen, ahogy a képen 
látod. Pontosan a szabásmintán berajzolt 
vonalakon varrj. 
3. lépés Vasald szét a varrásráhagyást 
alacsony hőfokon, vasalóruhán keresztül, 
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mert a műbőr érzékeny anyag. Legjobb, ha 
egy kis anyagmaradékon kipróbálod. 01

4. lépés Vágd le 0,5 cm-re a varrásráha-
gyást, és most szabd ki a csőrt, ugyancsak 
fél cm-es varrásráhagyással.  

AZ APPLIKÁCIÓ
1. lépés Tedd a szárnyat és a tollakat a haty-
tyú testén azokra a helyekre, ahol a szabás-
mintán pontozott vonallal jelöltük. 02

2. lépés Húzd le a védőpapírt a ragasztófá-
tyolról és vasald a helyükre az applikációkat. 
Ugyanígy vasald a helyükre a szemeket is. 
3. lépés A hattyú hátoldalát is készítsd el 
ugyanígy.
4. lépés Keskenyen varrd körbe a színoldal-
ról az applikációkat, gépi vagy kézi hímzőöl-
tésekkel. 

A HATTYÚ
1. lépés Színoldallal egymás felé fordítva 
gombostűzd össze a hattyú két oldalát. 
2. lépés Varrd össze, pontosan a berajzolt 
vonalon. Hagyj két kitömőnyílást, az egyi-
ket a fejen, a másikat pedig a párna alján, 
a bejelölt pontok között. 
3. lépés Vasald le a csőr varrását. Vágd 
keskenyre a varrásszélességeket, az íves 
vonalakon pedig csipkedd be a széleket. 
Vigyázz, nehogy belevágj az öltésekbe! 03

A KITÖMÉS
1. lépés Fordítsd ki a párnát a nagyobbik 
nyíláson keresztül, és tömd ki töltőflízzel. 
A sarkokba egy kötőtűvel juttasd el a flízt, 
illetve a keskeny részekbe – nyak és fej – 
simán, csomómentesen rendezd el. 
2. lépés Varrd össze kézzel a nyílásokat. 

A KORONA
1. lépés A koronának szánt műbőrdarabot 
hajtsd félbe a fonákoldallal befelé, a rövid 
oldalakat egymásra igazítva. Helyezd el 
rajta a szabásmintát úgy, hogy a korona 
alapja a hajtott szélre kerüljön. Csipeszeld 
össze. Ne használj gombostűt, mert az 
lyukakat hagy a műbőrben! 04

2. lépés Varrd végig a korona felső, cikcak-
kos vonalát, a papírral együtt – így nem 
tapad a talp a műbőrhöz. Használj minél 
kisebb öltéshosszt. 
3. lépés Óvatosan tépd le a papírt. Ha az 
öltések közül nem jön ki magától, kisolló 
hegyével segíthetsz. A korona alsó szélét 
tűzd le a színoldalról keskenyen. 
4. lépés Vágd le 2 mm-re a cikcakkos 
vonal varrásráhagyását. 
5. lépés Fogd össze a korona két rövid 
oldalát és varrd össze egy gyűrűvé.  
6. lépés Fordítsd a színére a koronát és 
varrd a hattyú fejére néhány apró öltéssel.A
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A hely, ami csak a tiéd, és a dekoráció, ami rólad szól. Kedvenc textiljeidet használhatod fel ezeknek a hasznos 
tárolóknak az elkészítéséhez. 

VarrÓKuckÓ

Hobbivarróként 
készíts – stíluso-
san – vászonból 
többféle méretű 
és formájú rend-
szereződobozt. 

   OTTHONDEKOR    
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PÁrna  
A varrógépnél is fontos, hogy ülj kényel-
mesen! Jutalmazd meg magadat egy pár-
nával. Nemcsak a gerincednek tesz jót, de 
olyan egyszerű és mutatós, hogy meglá-
tod, többet is készítesz majd belőle.  

ÚjsÁGtaRtÓ 
Kiválasztottad már, mit varrsz a követke-
zőkben? Az inspiráció ennél közelebb már 
nem is jöhetne: a fali újságtartóban gyűjt-
heted a magazinokat, például a Praktika 
Varrás számait, vagy a szabásmintákat.

MÉDIAAJÁNLAT  2021



Műszaki paraméterek
Terjedelem: 64 + 4 oldal, összehajtott melléklettel
Papírminőség:  65 g javított LWC (belív), 150 g fényes  
műnyomó és fényes fólia – B1 és B4 oldalakon (borító),  
55g-os javított újságnyomó (melléklet)

Anyag leadása   
300 dpi-s, CMYK (a dokumentumba ne legyen színpro-
�l beágyazva), TIF vagy PDF állomány, maximum 300%
festékösszterheléssel, a fekete szövegek és logók egy színnel, 
felülnyomással legyenek a hirdetésben.

Kötészeti, vágási pontatlanságokból adódóan a kifutó  
méretre készült anyagoknál ne kerüljenek fontos információk  
a vágáshoz 6 mm-nél közelebb. 

Anyagleadási és megjelenési ütemterv
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Lapszám Megrendelési 
határidő

Lemondási 
határidő

Nyersanyag leadás Anyagleadási 
határidő

Megjelenés

1 2020.11.13 2020.11.27 2020.11.23 2020.12.07 2021.01.08

2 2021.01.17 2021.01.31 2021.01.27 2021.02.10 2021.03.05

3 2021.03.21 2021.04.04 2021.03.31 2021.04.14 2021.05.07

4 2021.05.23 2021.06.06 2021.06.02 2021.06.16 2021.07.09

5 2021.07.25 2021.08.08 2021.08.04 2021.08.18 2021.09.10

6 2021.09.26 2021.10.10 2021.10.06 2021.10.20 2021.11.12

1 2021.11.21 2021.12.05 2021.12.01 2021.12.15 2022.01.07

Méret Tükör méret Vágott méret Kifutó méret

2/1 370x241 mm 410x280 mm 420x290 mm

1/1 173x241 mm 205x280 mm 215x290 mm

1/2 álló 85x241 mm 105x280 mm 115x290 mm

1/2 fekvő 173x118 mm 205x138 mm 215x148 mm

1/3 álló 55x241 mm 75x280 mm 85x290 mm

1/3 fekvő 173x77 mm 205x97 mm 215x107 mm

1/4 DIN 85x118 mm 105x138 mm 115x148 mm

1/4 fekvő 173x57 mm 205x77 mm 215x87 mm

1/6 fekvő szalag 173x37 mm 205x57 mm 215x67 mm

Hirdetési méretek 

1/2
fekvő

1/2
álló

1/3
fekvő

1/3
álló

1/4
fekvő 1/4

DIN

1/6 fekvő  
szalag


