
114 Ruha d

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 101 – 104 cm
Hozzávalók:
1,80 – 1,80 – 1,80 – 1,80 – 1,85 –  
1,85 m 150 cm széles viszkózdzsörzé; 
0,4 – 0,5 m 7 mm széles gumi; formá-
ra vasalható közbélésszalag   
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 
felhajtás vonalát férccel jelöljük át az 
anyag színére. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, alján 
4 cm felhajtás, az a) – c) részek rá-
hagyását az adatok már tartalmazzák
Szabás:
1 eleje  1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 jobb eleje szoknyarész  1x
4 eleje középső szoknyarész 1x
5 bal eleje szoknyarész  1x
6 háta szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
a) eleje kivágáspánt 34 – 35 – 36 – 36 
- 37 – 38 cm hosszú, 4 cm széles
b) háta kivágáspánt 32 – 33 – 34 – 35 
– 36 - 37 cm hosszú, 4 cm széles
c) megkötő 72 cm hosszú, 4 cm szé-
les 
Vasaljunk formára vasalható 
közbélésszalagot a karkivágás és a 
háta válla szélére. 
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja

Tudnivalókat a rugalmas anyagok 
varrásához ld. külön. 

Eleje szoknyarészek felvarrása  
1-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a jobb eleje szoknyarészt 
az elejére (1-es varrásjel). Ugyanígy 
varrjuk fel a bal eleje szoknyarészt (2-
es varrásjel). A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk az elejébe.   

Jobb eleje szabásvonalvarrása  
2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az eleje középső szoknyarészt a jobb 
eleje szoknyarészre és az eleje rövid 
szélére; a jelölést a varrásra illesszük. 
Varrjuk rá (3-as varrásjel). A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
a középső szoknyarészbe.

Bal eleje szabásvonalvarrása 
3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az eleje középső szoknyarészt a 
bal eleje szoknyarészre és az elejére, 
varrjuk rá (4-es varrásjel): a varrást 
fent a ráhagyás alatt 1 cm-rel (=2,5 
cm-rel a varrás széle alatt) kezdjük. 
Ide húzzuk be majd a szalagot (nyíl). A 
varrás eleje alatt 1 cm-rel vágjuk be a 
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ráhagyást. Vasaljuk szét a ráhagyást 
felülről a bevágásig. A maradék rá-
hagyást összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk a középső szoknyarészbe.

Zsinórház  4-es ábra
Tisztázzuk el körben az eleje és az ele-
je középső szoknyarész ráhagyását, 
fordítsuk be és férceljük le. Vasaljuk 
le, a színe felől 1 cm szélesen tűzzük 
le a szélét, ekkor a ráhagyást is varr-
juk le.  Belül a bal szabásvonalvarrás 
ráhagyását kézzel varrjuk össze. 

Háta szoknyarész felvarrása, 
gumiház  5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a háta szoknyarészt a hátá-
ra (5-ös varrásjel). A ráhagyást össze-
fogva tisztázzuk el, vasaljuk a hátába, 
és gombostűzzük le. A varrás felett 1 
cm-re tűzzük le a ráhagyást. A gumit 
(33 – 35 – 37 – 39 – 41 – 43 cm) húz-
zuk be egy biztosítótűvel a gumiház-
ba, végét gombostűzzük és varrjuk az 
oldalsó varrásráhagyásra.

Eleje és háta nyakkivágás 
6-os ábra 
Hajtsuk félbe hosszában, és vasaljuk 
le a kivágáspántot (a). Színt színnel 
szemben gombostűzzük a pántot az 
eleje kivágásra: a pánt nyitott széle 
a ráhagyáson fekszik. Varrjuk fel a 
pántot. A ráhagyást vágjuk keskeny-
re. Hajtsuk fel a pántot. A ráhagyást 
vasaljuk a pántba. A felvarrás mentén 
keskenyen tűzzük le a pántot. Hajtsuk 
be a pántot, vasaljuk le a kivágás szé-
lét. A háta kivágást ugyanígy tisztáz-
zuk el a háta kivágáspánttal.  

Vállvarrás  7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, varrjuk össze a vállát. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, össze-
fogva tisztázzuk el, és vasaljuk a há-
tába. A nyakkivágásnál kézzel varrjuk 
a ráhagyást a pántra. 

Karkivágás 8-as ábra
Vasaljuk be, és gombostűzzük le a 
ráhagyást. Ikertűvel, 1,2 cm szélesen 
tűzzük le a karkivágást, ekkor a ráha-
gyást is varrjuk le. A színe felől egye-
nes öltéssel varrjunk, a fonákoldalon 
cikcakköltéssel varr az alsó szál.  

Oldalvarrás  9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
az oldalvarrást, a varrásokat ekkor 
illesszük egymásra. Varrjuk össze az 
oldalvarrást. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk a hátába.  

Felhajtás  
10-es ábra

Vasaljuk be, és gombostűzzük le a 
felhajtásráhagyást. Színéről, ikertűvel, 
3,5 cm szélesen tűzzük le a ruha alsó 
szélét, ekkor a felhajtást is varrjuk le. 

Megkötő  11-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé a megkötőt. A hajtás mellett 1 cm-
rel varrjuk össze sűrű cikcakköltéssel. 
A végén hagyjuk hosszúra a varrószá-

lat, fűzzük stoppolótűbe, csomózzuk 
rá, és fokával előre toljuk a megkö-
tőbe, fordítsuk ki vele a megkötőt. 
Biztosítótűvel húzzuk be a megkötőt 
a zsinórházba. Kissé húzzuk össze a 
lyukat, a megkötőt kössük masniba. A 
megkötő végét csomózzuk el. 

Extra szabásminta, rózsaszín alányo-
mással
Kiszabandó részek: A szabásmintaív 
1 és 5
B szabásmintaív: 2, 3, 4 és 6

Felfektetési rajz
150 cm széles viszkózdzsörzé

Szabás: egyrétegű 
anyagból, az anyag színe 
alul van. 
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