
Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 75 cm
Hozzávalók: 
1,45 – 1,45 – 1,50 – 1,50 – 1,70 – 1,70 m 
150 cm széles ripsz; 0,25 m 90 cm széles 
rávasalható szövött közbélés; 1 db 16 – 
16 – 16 – 18 – 18 - 18 cm-es cipzár; 1 pár 
beüthető nadrágkapocs
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A szabás-
minta összes jelölését (a szálirányt kivéve) 
vezessük át az anyagra. Az eleje közepét, 
a cipzár tűzésvonalát és hajtásvonalakat 
férccel jelöljük be az anyag színére.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 4 cm felhaj-
tás, az a) és b) részek ráhagyását az ada-
tok már tartalmazzák
Szabás: 
1 eleje  2x
1 zseblap  4x
2 háta  2x
a) jobb övrész 36,5 – 38,5 – 40,5 – 42,5 – 
44,5 – 46,5 cm, bal övrész 40 – 42 – 44 – 
46 – 48 – 50 cm hosszú, mindkettő 12 cm 
széles (ráhagyással)
b) hasítékalámenet 20 – 20 – 20 – 22 – 22 
– 22 cm hosszú 9 cm széles (ráhagyással)
A közbélést ld. szürkével a felfekte-
tési rajzon. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

A varrás elejét és végét visszaöltéssel rög-
zítjük. 
Szűkítők  1-es ábra
Színt színnel szemben hajtsuk össze a há-
tát a szűkítők középvonala mentén. Gom-
bostűzzük össze a szűkítők vonalát. A fel-
ső szélén kezdve varrjuk össze a szűkítő-
ket, a varrás elejét visszaöltéssel rögzítjük, 
a szűkítő csúcsában csomózzuk el a szá-
lakat. Vasaljuk középre a szűkítőket. Az 
elején színéről rakjuk be a nyíl irányába és 
a felső szélén férceljük le a hajtásokat.
Zseblapok felvarrása és 
oldalvarrás 2-es ábra
Tisztázzuk el a nadrágszoknya oldalvarrá-
sának és a zseblapok felvarrási szélének 
ráhagyását. Színt színnel szemben gom-
bostűzzük a zseblapokat a nadrágszok-
nyára, a varrásvonalak és jelölések illesz-
kednek. Szorosan a varrásvonal mellett 
varrjuk a zseblapokat a ráhagyásra. Vasal-
juk át a felvarrás fölött a zseblapokat. Az 
elején szorosan a varrás mellett varrjuk a 
zseblapokat a ráhagyásra. 
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, gombostűzzük össze az oldal-
varrást, a varrásvonalak illeszkednek. A 
jelölések között hagyjuk nyitva a zsebnyí-
lást. Varrjuk össze az oldalát.
Zseb 3-as ábra
Vasaljuk szét az oldalvarrás és az eleje 
zsebnyílásának ráhagyását. A zseblapo-
kat hajtsuk az elejére, gombostűzzük egy-
másra, vágjuk egyformára és varrjuk ösz-
sze. Összefogva tisztázzuk el a zseblapo-
kat, férceljük a nadrág felső szélére.
Szárak belső varrása 4-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában, színével befelé a 
nadrág részeit. Gombostűzzük és varrjuk 
össze a szárak belső varrását. Vasaljuk 
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szét és tisztázzuk el a ráhagyást. Tisztáz-
zuk el az eleje középvarrás és alátét, vala-
mint a háta középvarrás szélét. Fordítsuk 
ki az egyik nadrágrészt színével kifelé. 
Színt színnel szemben húzzuk egymásba 
a nadrágrészeket. Gombostűzzük és varr-
juk össze az eleje középvarrást a hasíték-
jeltől a szárak belső varrásáig. 
Cipzárhasíték bevasalása 
5-ös ábra
Húzzuk ki egymásból a nadrágrészeket. 
Férceljük be a jobb eleje alátétét az eleje 
közepe mentén. Vágjuk le a bal eleje alá-
tétét 2 cm-rel az eleje közepe jelölés mel-
lett. Férceljük be az alátétet 5 mm-rel az 
eleje közepe mellett, ekkor a hasíték vé-
gén nyíl) a varrás előtt 5 mm-ig vágjuk be 
a ráhagyást. Vasaljuk le a széleket.
Cipzáras hasíték bal széle 
6-os ábra
Szorosan a fogazat mellett gombostűzzük 
a hasíték bal szélét a cipzárpántra, a foga-
zat közvetlenül a felső széle jelölés alatt 
kezdődik. A cipzárbevarró talppal keske-
nyen varrjuk le a hasíték szélét.
Cipzáras hasíték jobb széle  
7-es ábra
Középvonalban illesztve zárjuk a hasíté-

kot. Belülről gombostűzzük a másik cip-
zárpántot a jobb eleje alátétére, a nadrá-
got ekkor ne fogjuk bele. Színéről, a jelölt 
tűzésvonalon tűzzük le a záródás szélét 
felülről az ívelés kezdetéig, ekkor az aláté-
tet is tűzzük le. 
hasítékalámenet 8-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
az alámenetet b rész). Varrjuk össze az al-
só szélét 1,5 cm szélesen. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, fordítsuk ki és vasaljuk 
le az alámenetet. A hosszanti széleit ösz-
szefogva tisztázzuk el, gombostűzzük a 
hasíték bal szélére. Szorosan a cipzár fel-
varrása mellett varrjuk a hasíték bal szélét 
az alámenetre. Zárjuk össze a cipzárt. 
Tűzzük le a cipzár maradék varrását, ek-
kor az alámenetet is fogjuk a varrásba. 
Öv felvarrása 9-es ábra
Vasaljunk közbélést az övrészek fonákol-
dalára. Hajtsuk félbe hosszában színével 
kifelé az öv részeit, vasaljuk le a hajtásélt 
(=öv felső széle). Nyissuk szét az övet, és 
színt színnel szemben gombostűzzük a 
megfelelő nadrágrészre, a bal öv eleje vé-
gét az alámenetre. Varrjuk fel az övet, a rá-
hagyást vasaljuk az övbe. Tisztázzuk el az 
öv másik hosszanti szélét. 

Háta középvarrás 10-es ábra
Színt színnel szemben húzzuk egymásba 
a nadrág szárait, gombostűzzük össze a 
háta középvarrást, folytatólag az övrészek 
hátsó végét. Varrjuk össze. Vasaljuk szét a 
ráhagyást felülről a lépésív kezdetéig.
öv eleje vége, záródás 11-es ábra
Üssük be a kapocs horgas felét a jobb öv-
rész eleje végébe az öv belső felébe az 
eleje szélétől 2,5 cm-re (ráhagyás + 1 cm). 
A hajtás mentén (öv felső széle) színével 
befelé hajtsuk félbe az övrészek eleje vé-
gét, varrjuk össze – jobb oldalon a hasíték 
széle mentén, bal oldalon az alámenet 
széle mentén. A sarkokon ferdén vágjuk le 
a ráhagyást. Fordítsuk ki az öv eleje végét, 
a hajtásél mentén fordítsuk be az övet fo-
nákoldalakkal szemben.
öv és felhajtás 12-es ábra
Behajtva gombostűzzük az öv belső szé-
lét az eleje végétől 4 cm hosszan a felvar-
rásra, maradék részét nyitott széllel gom-
bostűzzük rá. Színéről tűzzük le pontosan 
az öv felvarrásában, ekkor a belső szélét 
is varrjuk le. Üssük be a kapocs másik ré-
szét a bal öv eleje végébe a megfelelő 
helyre. Tisztázzuk el, vasaljuk be és laza 
kézi öltésekkel varrjuk le a felhajtást. 
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extra szabásminta rózsaszín alányomással

a szabásmintaív: 1b szabásmintaív: 2

Felfektetési rajz
150 cm széles ripsz34-40-es méret

42, 44-es méret

Szabás: színével befelé hajtott 
dupla anyagból. Az a) és b) részt 
közvetlenül az 
anyagra rajzoljuk fel.






