
Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 56 cm
Hozzávalók: 
1,90 – 2,00 – 2,00 – 2,00– 2,10 – 2,20 m 
112 cm széles mindkét szélén íves 
guipure csipke; 0,45 m 140 cm széles 
szatén; 1 db 50 – 50 – 55 – 55 – 55 – 55 
cm-es bontható műanyag cipzár; 1,20 – 
1,25 – 1,30 – 1,35 – 1,40- 1,45 m 5 cm 
széles gumi Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A szabás-
minta összes jelölését (a szálirányt kivéve) 
vezessük át az anyagra.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az a-e ré-
szek ráhagyását az adatok már tartalmaz-
zák
Szabás: 
Csipke:
1 eleje középrész 2x
2 eleje oldalrész zseblappal 2x
3 háta középrész, félbehajtott anyagból 
1x
4 háta oldalrész 2x
6 ujja 2x
d) öv 97 – 101 – 105 – 109 – 113 – 117 - 
cm hosszú, 8 cm széles 
e) 2 db ujjapánt 38 – 38 – 39 – 39  – 40 - 
40 cm hosszú, 8 cm széles
Szatén:
5 zseblap 2x
a) 2 db ferde szálirányú eleje szegőpánt 52 
cm hosszú, 4 cm széles
b) 2 db ferde szálirányú háta szegőpánt 57 
cm hosszú, 4 cm széles
c) ferdepánt a nyakkivágáshoz 47 cm 
hosszú, 4 cm széles
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja

Ferdepántok felvarrása 1-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével kifelé és 
vasaljuk le a ferdepántokat. Gombostűz-
zük a megfelelő pántot az eleje középrész 
szabásvonalvarrására: az eleje középrész 
és a pánt ráhagyása egymáson feküdjön. 
Férceljük a ferdepántot a ráhagyásra.
Zseblapok felvarrása 2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
zseblapokat az eleje középrész zsebnyílás 
szélére, a zseblapok és az eleje középrész 
jelölése egymásra illeszkedik. A varrásvo-
nal mellett 1 mm-rel varrjuk a zseblapokat 
a ráhagyásra. Összefogva tisztázzuk el a 
ráhagyást. Vasaljuk felfelé a zseblapokat.
Eleje szabásvonalvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
oldalrészeket a középrészre, gombostűz-
zük össze a szabásvonalvarrást, 1-es var-
rásjel. varrjuk össze, a jelölések között 
hagyjuk nyitva a zsebnyílást. A ráhagyást 
vasaljuk a középrészbe, a zsebnyílásnál a 
zseblapot vasaljuk lefelé. A ferdepánt az 
oldalrészen fekszik. 
Zseblapok összevarrása 4-es ábra
Gombostűzzük össze a zseblapokat. varr-
juk össze. A szabásvonalvarrás ráhagyá-
sát és folytatólag a zseblapok ráhagyását 
összefogva tisztázzuk el. Az oldalvarrás 
szélén kilógó ferdepántot vágjuk le. 
Háta szabásvonalvarrás 5-ös ábra
Gombostűzzük a háta ferdepántot a háta 
középrész szabásvonalvarrás szélére: a 
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háta és a pánt ráhagyása egymáson fe-
küdjön. Férceljük rá a pántot. Színt színnel 
szemben fektessük a háta oldalrészeket a 
középrészre, gombostűzzük össze a 
szabásvonalvarrást, 2-es varrásjel. Varrjuk 
össze. A ráhagyást összefogva tisztázzuk 
el és vasaljuk a középrészbe. A ferdepánt 
kiálló részét vágjuk le. 
Váll- és oldalvarrás  6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, gombostűzzük össze a vállvar-
rást (3-as varrásjel) és az oldalvarrást (6-
os varrásjel). Ügyeljünk, hogy az oldalvar-
rásnál a ferdepántok illeszkedjenek. Varr-
juk össze. A ráhagyást tisztázzuk el és va-
saljuk szét. 
Öv gumizása 7-es ábra
Vágjunk le a gumiból 73 – 77 – 81 – 85 – 
89 – 93 cm-t. Jelöljük be a gumi és az öv 
közepét. Fektessük a gumit az öv fonákol-
dalára, az öv felső és alsó szélén egyenlő 
rész lógjon ki a gumi alatt, varrjuk össze a 
végét. Gombostűzzük össze az öv és a 
gumi közepét. Megnyújtva varrjuk a gumi 
hosszanti széleit és középvonalát az övre. 
Tisztázzuk el az öv végét. 
Öv felvarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben, megnyújtva gom-
bostűzzük az öv egyenes szélét a bluzon 
alsó szélére. Varrjuk rá, az eleje sarkában 
csak a jelölt varrásvonalig. Vágjuk be az 
eleje ráhagyását a sarokban a varrásvé-
gig. Az öv felvarrásának ráhagyását ösz-
szefogva tisztázzuk el és hajtsuk fel. Az öv 
végének ráhagyását simítsuk az elejébe 
és színéről 5 mm szélesen varrjuk le. 
Nyakkivágás 9-es ábra
Tisztázzuk el, vasaljuk be és férceljük le az 
eleje széle ráhagyását. A félbehajtott fer-
depántot gombostűzzük a kivágásra: a 
pánt nyitott széle 1 cm-rel az anyag széle 
mellett fekszik. Varrjuk fel a kivágás vona-
la mentén. A ráhagyást vágjuk keskenyre. 
hajtsuk fel a pántot, végét hajtsuk be. For-
dítsuk be, vasaljuk le és 1,3 cm szélesen 
tűzzük le a pántot, belül a ferdepántot is 
fogjuk bele. 
Cipzár 10-es ábra
Rövidítsük meg a cipzárt a 38-42-es mé-
retnél, ld. külön. Takart fogazattal gom-
bostűzzük a cipzárpántokat az eleje széle 
alá. A cipzárpánt felső végét hajtsuk be. 
Férceljük be, majd a cipzárbevarró talppal 
tűzzük le a cipzárt. 
Ujja varrása 11-es ábra
Az ujja betartásához a jelölések között a 
jelölt varrásvonal mindkét oldalán varrjunk 
végig nagy öltéshosszal. Hajtsuk félbe 
hosszában színével befelé az ujját. Gom-
bostűzzük és varrjuk össze a hosszanti 
szélét. A maradék gumit vágjuk két 
egyenlő darabra, varrjuk az ujjapántra, ld. 
7-8-as ábra. Színt színnel szemben gom-
bostűzzük és varrjuk össze az ujjapánt vé-
gét. Tisztázzuk el és vasaljuk szét a ráha-
gyást. 
Ujjapánt 12-es ábra
Nagy öltéshosszal varrjunk végig az ujja 

alsó szélén a jelölt varrásvonal mindkét ol-
dalán. Fogjuk meg az alsószálakat és tol-
juk össze rajta az anyagot 35 – 35 – 36 – 
36 – 37 – 37 cm-re. csomózzuk el a szála-
kat. Színt színnel szemben, megnyújtva 
gombostűzzük az ujjapántot az ujja alsó 
szélére, a varrások illeszkednek. Varrjuk 
fel az ujjapántot, a ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el. 
Ujja bevarrása 13-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
ujja alsó ívét a karkivágás hónaljívére, az 
oldalvarrás és az ujja varrása, valamint az 
eleje és ujja 8-as varrásjele illeszkednek. 
Gombostűzzük az ujja válla jelölését a 
vállvarrásra. Toljuk össze a vállkört a be-
húzás szálán a karkivágásnak megfelelő-
en. A behúzás bőségét egyenletesen osz-
szuk el. Férceljük, majd varrjuk be az ujját. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el, és a 
vállakörnél simítsuk az ujjába. 

Extra szabásminta 
rózsaszín alányomással A szabásmintaív: 1-5
B szabásmintaív: 6

Felfektetési rajzok
112 cm széles guipure csipke

140 cm széles 
szatén

Szabás: a felfektetési rajz szerint színével befelé hajtott anyagból. A csipke íves szélét gombostűzzük össze. Az 1-es rész, a d) és e) alsó szélét a csipke íves szélére fektessük. A 2-es részt írott felével lefelé fektessük fel.
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