
Varrógéptű méretek 

 

Mivel sokféle anyag van, így mindegyikhez meg kell keresni a megfelelő tűt. Nem elég csak 1-2-féle tűt 

tartani otthon a varrós kosarunkban. 

Ha háztartási varrógépünk van otthon, akkor ezekhez a gépekhez az úgynevezett lapos combú géptű 

való. 

A tűket vastagságuk szerint csoportosítjuk. A vastagságot számokkal jelölik, általában 70 és 110-es 

vastagságú tűkkel találkozhatunk. De természetesen léteznek extra vékony pl. 55-ös tűk is. 

A számozás szerint az alábbi tűket tudjuk megkülönböztetni: 

60-as géptű 

70-es géptű 

80-as géptű 

90-es géptű 

100-as géptű 

110-es géptű 

 

Nagyon fontos lépés a tű behelyezése, mert mindig a vágott rész kerül hátra. Erre ügyeljünk, mert 

nem elég a jó tű, fontos a pontos behelyezés is. 

 

 

Melyik tű milyen anyaghoz használható? 

 

A legvékonyabb varrógéptű, amit lehet kapni, igaz kevés helyen, azzal a muszlint, gézt és más finom 

szövésű anyagokat lehet varrni. 

A 110-est használjuk, amit szintén ritkán lehet beszerezni a nagyon vastag anyagokhoz, pl. bőr vagy 

bútorkárpit. 

70-es tűvel varrhatunk: batisztot, selymet, egyfalas kötött pamutot. Általánosságban a 70-es 

varrógéptűvel varrjuk az anyagok nagy részét, és elég csak akkor tűt cserélni, ha vékonyabb vagy 

vastagabb anyagot kell varrnunk. 

80-as tűt a középvastag anyagokhoz használjuk, pl. pamutvászon, kétfalas kötött anyag, stb. 

90-es tűvel vastag anyagokat varrunk, pl. tweed, kordbársony. Mivel ez már egy vastag tű használata 

során az anyag sérülhet, ráncolást okoz, ezért finom anyagokhoz, pl. bélésselyemhez nem szabad 

használni. 

100-as tűt használunk akkor, ha vastagabb téli szövetkabátokat, vagy pl farmert varrunk. A 

farmerhez viszont lehet speciális farmervarró tűt is kapni, ezeknek általában kék a combja. 

 

Tű hegyének kialakítása 

 

A vastagság mellett a tű hegyének kialakítása is többféle lehet. 

Általános tű: normál hegyes tűhegy. A különböző vastagságú szövött anyagokhoz használjuk. 

Jersey: gömbhegyű tű. Kötött, rugalmas anyagokhoz használjuk. 

Strech: gömbhegyű: kötött, elasztikus anagokhoz. 

Farmer: hegyes, keményre edzett tű. Farmer anyagokhoz. 

Bőrvarró: lándzsahegyű tű. Bőr, műbőr és kárpitanyagokhoz használjuk. 

Ikertű: dupla hegyű. Rugalmas és szövött anyagokhoz, díszítő öltésekhez használható. 

 

Most hogy már megismertük a tűket, nagyon fontos tehát a megfelelő tű kiválasztása a varrni való 

anyagunkhoz. A tű vastagsága nagyon fontos tényező. Érdemes a tű hegyét is megnézni és igazodni az 

anyaghoz. 

Időnként cseréljünk tűt. Használat során a tű megsérülhet, elhajlik, görbül, csorbul. Sokszor ezek a 

sérülések szemmel nem is vagy csak éppen hogy láthatóak.  

Az öltéskimaradás egyik oka lehet a sérült tű. 

 


