
Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 60 cm
Hozzávalók: 
Minden mérethez 2,00 m 145 cm széles 
metálos changeant; 0,25 m 90 cm széles 
rávasalható szövött közbélés; formára va-
salható közbélésszalag; 1 db 40 cm-es 
rejtett cipzár és hozzávaló varrógéptalp
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján és ujja alján 
4 cm felhajtás
Szabás: 
1 eleje középrész, 
félbehajtott anyagból 1x
2 eleje oldalrész ujjával 2x
3 háta középrész, 
félbehajtott anyagból 1x
4 háta oldalrész ujjával  2x
5 eleje alsórész, félbehajtott anyagból 1x
6 háta alsórész, félbehajtott anyagból  1x
7 eleje alátét, félbehajtott anyagból  1x
8 háta alátét, félbehajtott anyagból  1x
A közbélést ld. szürkével a felfek-
tetési rajzon. Vasaljunk formára 
vasalható közbélésszalagot az 
eleje és háta alsórész felső szélére. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

A varrás elejét és végét visszaöltéssel rög-
zítjük. 

Behúzás  1-es ábra
Nagy öltéshosszal, a jelölt varrásvonal 
mindkét oldalán varrjunk végig az eleje és 
háta középrész alsó szélén, a varrást az 
oldalsó szélétől 1 cm-re kezdjük és fejez-
zük be. Visszaöltés helyett hagyjunk 5 cm 
hosszú szálat a varrás elején és végén.
Felső szabásvonalvarrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
oldalrészt az eleje középrészre, gombos-
tűzzük össze a szabásvonalvarrást (1-es 
varrásjel). Varrjuk össze. Színt színnel 
szemben fektessük a háta oldalrészt a há-
ta középrészre, gombostűzzük, majd varr-
juk össze a szabásvonalvarrást (2-es var-
rásjel). Összefogva tisztázzuk el és vasal-
juk középre a ráhagyást.
Vízszintes varrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
felsőrészt az alsórészre, gombostűzzük 
össze az oldalsó szélétől (5-ös varrásjel) a 
szabásvonalvarrásig. Fogjuk meg a behú-
zás alsószálát és toljuk össze rajta az ele-
je középrészt, hogy az alsórészre illesz-
kedjen. Egyenletesen osszuk el a bősé-
get, gombostűzzük le az eleje középrészt. 
Varrjuk össze a vízszintes varrást. Össze-
fogva tisztázzuk el és vasaljuk felfelé a rá-
hagyást. Ugyanígy varrjuk a háta felső-
részt az alsórészhez (6-os varrásjel). 
Vállvarrás és ujja felső varrása 
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára. Gombostűzzük össze a vállát és 
folytatólag az ujja felső varrását. A nyakki-
vágás jelölt vonalánál kezdve és végezve 
varrjuk össze. Vasaljuk szét és tisztázzuk 
el a ráhagyást. 
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alátét 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra az alátéteket (7-es és 8-as rész), gom-
bostűzzük és varrjuk össze a vállvarrást, a 
varrást a nyakkivágás jelölt vonalánál 
kezdjük és fejezzük be. Vasaljuk szét és 
tisztázzuk el a ráhagyást. Tisztázzuk el az 
alátét belső szélét.
nyakkivágás stircelése 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az aláté-
tet a nyakkivágásra, a vállvarrások illesz-
kednek. Gombostűzzük és varrjuk össze 
a kivágás szélét. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, vágjuk be. Hajtsuk fel az alátétet, 
és szorosan a felvarrás mellett varrjuk a 
ráhagyásra. Hajtsuk be az alátétet. Vasal-
juk le a nyakkivágást. Az alátét belső szé-
lét kézzel varrjuk a ráhagyásra. 
Bal oldalvarrás és ujja alsó var-
rása 7-es ábra
Varrjuk be a rejtett cipzárt a hasítékjelek 

közé, ld. külön. Színt színnel szemben fek-
tessük az elejét a hátára, gombostűzzük 
össze a bal szélét a hasítékjeltől az ujja, ill. 
a ruha alsó széléig, ekkor a cipzárpánt vé-
gét húzzuk a ráhagyás széle felé. Varrjuk 
össze alulról a cipzárig, minél tovább varr-
junk. Vasaljuk szét és tisztázzuk el a ráha-
gyást – a hasítéknál is.
Jobb oldalvarrás és ujja 
alsó varrása 8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, gombostűzzük össze a jobb szé-
lét – a vízszintes varrások illeszkednek. 
Varrjuk össze. Vasaljuk szét és tisztázzuk 
el a ráhagyást.
Felhajtás és ujja felhajtása 
9-es ábra
Tisztázzuk el a ruha és az ujja alsó szélét. 
Férceljük be, és vasaljuk le a felhajtásrá-
hagyást. Laza kézi öltésekkel varrjuk le.
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Extra szabásminta rózsaszín alányomássala szabásmintaív: 1-4
B szabásmintaív: 5-8

Felfektetési rajz
145 cm széles 
metálos changeant, 
kettévágva

Szabás: a felfektetési rajz szerint színével befelé hajtott dupla anyagból.




