
Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól 55 cm

Hozzávalók: 
1,95 – 1,95 – 1,95 – 2,00 – 2,00 – 2,00 m 
145 cm széles nagymintás pamutripsz; 
1,00 m 145 cm széles aprómintás pamut-
ripsz; 0,70 m 140 cm széles renforcé bélés-
nek; 0,70 – 0,75 – 0,75  – 0,80 – 0,85 – 0,90 
m 5 cm széles behúzószalag; 2,45 – 2,50 – 
2,55 – 2,60 – 2,70 – 2,75 m paszpól; 0,90 – 
0,95 – 0,95 – 1,00 – 1,05 – 1,10 m 2 cm szé-
les flitteres tüllcsipke; 2,35 – 2,35 – 2,40 – 
2,40 – 2,45 – 2,45 m 8 mm egyik szélén íves 
széles pamut paszományzsinór; 1 db 40 
cm-es rejtett cipzár és hozzávaló varrógép-
talp; 3 db kis füles díszgomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férccel je-
löljük át az 1-es rész színoldalára a pánt il-
lesztési vonalát és az ujján a hajtásvonala-
kat. Az a) - e) részeket közvetlenül az anyag 
fonákoldalára rajzoljuk fel. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), az a) - 
e) részek ráhagyását az adatok már tartal-
mazzák
Szabás: 
Nagymintás anyag:
1 eleje középrész, félbehajtott anyagból 1x
2 eleje oldalrész 2x
3 eleje felső oldalrész 2x
4 háta középrész, félbehajtott anyagból 1x
5 háta oldalrész 2x
6 ujja 2x
2 db szoknyarész145 cm széles, 61 cm 
hosszú
elejepánt 13 cm hosszú, 7 cm széles
Aprómintás anyag:
kötényrész 127 cm széles, 54 cm hosszú
öv 33 – 35 – 37 – 39 – 41 – 43 cm hosszú, 
11 cm széles
2 db megkötő 88 – 90 – 91 – 93 – 94 – 96 
cm hosszú, 19 cm széles
Bélés: 1-6 részek 
Férccel jelöljük át a bélés színoldalára a 
karkivágást, az ujja felső szélét és a válla je-
lölését.
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Bélés

Elejepánt 1-es ábra
Vasaljuk a fonákjára az elejepánt két hosz-
szanti és egyik keskeny szélét 1,5 cm szé-
lesen. Férceljük a paszpólt a bevasalt széle 
alá: csak a paszpól bordája áll ki. A sarkok-
ban vágjuk be a paszpól nyitott szélét, 
csúsztassunk bele némi többletbőséget, 
és a sarkot kissé kerekítsük le. Az illesztési 
vonal mentén gombostűzzük az elejepán-
tot fonákoldalával az eleje középrész színé-
re. Keskenyen varrjuk fel a pántot.
Paszpól felvarrása 2-es ábra
Vágjuk le 7 mm szélesre az eleje középrész 
szabásvonalvarrás ráhagyását. Színt szín-
nel szemben gombostűzzük a paszpólt az 
eleje középrészre a szabásvonalvarrás 
mentén: a paszpól lapos széle a ráhagyás 
szélére illeszkedik, a paszpól bordája a je-
lölt varrásvonal mellett az anyagon fekszik. 
A cipzárbevarró talppal varrjuk fel a pasz-
pólt.
Szabásvonalvarrás  3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
oldalrészt az eleje középrészre. Gombos-
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tűzzük össze a szabásvonalvarrást (1-es 
varrásjel). A paszpól felvarrása mentén 
varrjuk össze a cipzárbevarró talppal. Vág-
juk keskenyre az eleje oldalrész ráhagyá-
sát. A ráhagyást vasaljuk az eleje közép-
részbe, a paszpól bordája az eleje oldalré-
szen fekszik. A háta szabásvonalvarrást (3-
as varrásjel) ugyanígy varrjuk össze a pasz-
póllal. A ráhagyást vasaljuk a háta közepe 
felé. 
Felső szabásvonalvarrás, vállvarrás  
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
felső oldalrészt az eleje középrészre, gom-
bostűzzük össze a szabásvonalvarrást (2-
es varrásjel), a 3-as rész jelölése a kivágás 
eleje sarkára illeszkedik. Varrjuk össze, a ki-
vágás sarkában csak a jelölt varrásvonalig. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, vasaljuk 
szét. Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze a váll-
varrást (4-es varrásjel). Varrjuk össze, a ki-
vágás sarkában csak a jelölt varrásvonalig. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, vasaljuk 
szét. 
Paszpól felvarrása  5-ös ábra
A kivágás szélén vágjuk 7 mm szélesre a 
ráhagyást. Varrjunk egy paszpóldarabot az 
eleje kivágás egyenes szélére, ld. 2-es áb-
ra, a kivágás sarkában csak a jelölt varrás-
vonalig. Gombostűzzünk egy másik 
paszpóldarabot a kivágás sarkától az eleje 
felső oldalrészre és folytatólag a háta nyak-
kivágásra, majd a másik eleje felső oldal-
részre. Varrjuk rá, a kivágás sarkában 5 
mm-rel a vízszintes jelölés előtt kezdjük és 
fejezzük be (nyíl). 
Bélés varrása 6-os ábra

Varrjuk össze a bélés eleje és háta 
szabásvonalvarrásait, a kivágás sarkában 
csak a jelölt varrásvonalig (nyíl). A ráha-
gyást vágjuk keskenyre és vasaljuk szét. 
Színt színnel szemben fektessük az elejét a 
hátára, gombostűzzük és varrjuk össze a 
vállát, a kivágás szélén csak a jelölt varrás-
vonalig (nyíl). Vasaljuk szét a ráhagyást.
Kivágás egyenes széle 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
és a hátát a bélésre, gombostűzzük össze 
a kivágás egyenes szélét. A ruha felől varr-
juk össze a cipzárbevarró talppal, a sarok-
ban csak a jelölt varrásvonalig. 
Kivágás maradék széle 8-as ábra
Gombostűzzük össze a ruhát és a bélést a 
kivágás maradék széle mentén, ekkor hajt-
suk vissza az eleje felső oldalrész ráhagyá-
sát. Varrjuk össze, a varrást 2 cm-rel a jelö-
lés fölött kezdjük és fejezzük be. Vágjuk 
keskenyre a ráhagyást. Hajtsuk be a bélést. 
A kivágás sarkában fektessük egymás fölé 
a paszpólt, húzzuk be (nyíl). Nyúljunk be a 
ruha és a bélés közé, a nyitott varrásrészt 
húzzuk ki és varrjuk össze a jelölésig. Va-
saljuk le a kivágás szélét. 
Jobb oldalvarrás 9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymásra 
a ruha elejét és hátát, gombostűzzük össze 
a jobb oldalvarrást (5-ös varrásjel). Varrjuk 
össze. Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a bélés elejét és hátát, gombos-
tűzzük össze a jobb oldalvarrást (5-ös var-
rásjel). Varrjuk össze. Vasaljuk szét a ráha-
gyást. Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a szoknyarészeket (a), gombos-
tűzzük össze az egyik keskeny szélét. Varr-
juk össze = jobb oldalvarrás. Tisztázzuk el 

és vasaljuk szét a ráhagyást. 
Behúzószalag 10-es ábra
Jelöljük be az eleje szoknyarész és a 
behúzószalag közepét. Gombostűzzük a 
behúzószalagot az eleje fonákoldalára a 
felső szélétől 1,5 cm-re, a szoknyarész és a 
szalag középjelölését illesszük. Varrjuk fel a 
szalagot a felső és alsó széle mentén, vala-
mint a behúzózsinórok között. Húzzuk ösz-
sze a behúzózsinórokat az eleje középrész 
szélességére. Csomózzuk el a zsinór vége-
it. Egyenletesen osszuk el a bőséget.
Szoknya felső szélének behúzása 
11-es ábra
Húzzuk be a szoknya felső szélét a 
behúzózsinórtól jobbra és balra. Nagy öl-
téshosszal varrjunk végig a szoknya felső 
szélétől 1 és 2 cm-re, a varrócérna végét 
hagyjuk hosszúra. Toljuk össze az anyagot 
az alsószálon a felsőrész bőségére. Cso-
mózzuk el a szálakat. Egyenletesen osszuk 
el a bőséget. Színt színnel szemben gom-
bostűzzük a felsőrész alsó szélét (bélés 
nélkül) a szoknya behúzott szélére, az ol-
dalvarrások illeszkednek. Varrjuk össze a 
derékvarrást. 
Rejtett cipzár bevarrása 12-es ábra
A derékvarrástól 14 cm-rel lefelé jelöljük be 
a cipzár végét a szoknyarész bal oldalvar-
rásának ráhagyásán. Fektessük a nyitott 
cipzárt felső oldalával lefelé a háta bal szé-
lére, az anyag széle mellett 5 mm-re, a fo-
gazat a felső hasítékjelnél kezdődik, a cip-
zárpánt felső vége szabadon marad. Varr-
juk be a cipzárt, ld. a munkafüzet végén.
Bal oldalvarrás, felhajtás 13-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét a 
hátára (bélés nélkül). Gombostűzzük össze 

Extra szabásmintarózsaszín alányomással A szabásmintaív: 1-6

Felfektetési rajzok145 cm széles 
nagymintás 
pamutripsz (ruha)

145 cm széles 
aprómintás 
pamutripsz (kötény)
140 cm széles bélés

Szabás: A ruhát a felfektetési rajz szerint, színével befelé hajtott anyagból, a kötényt egyrétegű anyagból szabjuk. Az 1-es részt írott felével lefelé fektessük az anyag fonákoldalára. 



a szélét a cipzár alatt és felett, a cipzár vé-
gét ekkor húzzuk a ráhagyás széle felé. 
Varrjuk össze az oldalvarrást. Tisztázzuk el 
és vasaljuk szét a szoknyarész ráhagyását. 
A szoknya alsó szélét tisztázzuk el, és va-
saljuk be 4,5 cm szélesen. Kézzel varrjuk le 
a felhajtást. A cipzár kiálló végét vágjuk le, 
fogjuk kis anyagdarabba.
Bélés bevarrása 14-es ábra
Behajtva gombostűzzük a bélés bal oldal-
varrásának ráhagyását a cipzárpántokra. A 
cipzár fölött behajtva gombostűzzük össze 
a ráhagyásokat. A bélés alsó szélét a de-
rékvarrás mentén hajtsuk be, gombostűz-
zük le. Kézzel varrjuk a bélést a cipzárpán-
tokra, a derékvarrásra, és a cipzár fölött 
egymáshoz. Férceljük össze a ruha és a 
bélés karkivágását. 
Ujja varrása 15-ös ábra
Hajtsuk össze az ujját színével befelé. Varr-
juk össze az ujja varrását (6-os varrásjel). 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Ugyanígy varrjuk 
össze a bélés ujját. Színt színnel szemben 
gombostűzzük a pamut paszományt az uj-
ja alsó szélére az ujjavarrástól kezdve: az 
íves széle 3 mm szélesen az ujján fekszik. 
A paszomány két végét hajtsuk be egy-
mással szemben. Férceljük fel a paszo-
mányt a jelölt varrásvonalon. Színt színnel 
szemben húzzuk egymásba a ruha és a bé-
lés ujját, az ujja varrások illeszkednek. Varr-
juk össze az ujja alsó szélét. A ráhagyást 
vágjuk 5 mm szélesre. Fordítsuk be a bé-
lést. Vasaljuk le a szélét. Férceljük össze a 
ruha és bélés ujja felső szélét. 
Ujja bevarrása  16-os ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
ujja alsó ívék a karkivágás alsó ívére. Az ol-
dalvarrás és az ujja varrása, valamint az uj-
ja és az eleje jelölése (7-es varrásjel) illesz-
kednek egymásra. Gombostűzzük az 
ujjakör válljelölését a vállvarrásra. Gom-
bostűzzük, férceljük, majd varrjuk be az uj-
ját. A ráhagyást vágjuk keskenyre, össze-
fogva tisztázzuk el, az ujjakör felső ívén va-
saljuk az ujjába. Az ujja alsó szélén rakjuk 
be a nyíl irányába a hajtásokat, gombos-
tűzzük és kézzel varrjuk le. 
Flitteres szalag és gombok 17-es ábra
Kézzel varrjuk fel a flitteres szalagot a kivá-
gás szélére, a varrást az egyik vállvarrásnál 
kezdjük és fejezzük be. Egyenletes közön-
ként varrjuk fel a díszgombokat az eleje-
pánt közepére.
Kötény felhajtása, behúzása 18-as ábra
A kötény keskenyebb szélének ráhagyását 
1,5 cm szélesen vasaljuk a fonákjára, 1 cm 
szélesre behajtva varrjuk le. Az egyik hosz-
szanti szélét 5,5 cm szélesen vasaljuk be a 
fonákjára, és 4,5 cm szélesre behajtva varr-
juk le felhajtásnak. Férceljük a paszományt 
a felhajtás széle alá: íves széle 3 mm széle-
sen kiáll. A paszomány végét hajtsuk be. 
Varrjuk fel a paszományt. Húzzuk be a kö-
tény felső szélét az öv (d) szélességére, ld. 
11-es ábra. Egyenletesen osszuk el a bő-
séget.
Megkötő és öv bevasalása 19-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé a 
megkötőket (e). Varrjuk össze a hosszanti 
széleket és egyik végét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk le. 
Fordítsuk ki, vasaljuk le. Az öv két végének 
ráhagyását vasaljuk be a fonákoldalára. 
Hajtsuk félbe hosszában színével kifelé, és 
vasaljuk le, majd ismét nyissuk szét az 
övet.
Öv felvarrása 20-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
öv egyik hosszanti szélét a kötény behúzott 
szélére, a ráhagyások egymáson feksze-
nek. Varrjuk fel az övet a behúzás szálai kö-
zött. Hajtsuk fel az övet. Az öv belső szélé-
nek ráhagyását behajtva gombostűzzük az 
öv felvarrására. A megkötők nyitott végét 
rakjuk hajtásokba és toljuk az öv két végé-
be. Gombostűzzük oda. Férceljük le az öv 
belső szélét. Keskenyen tűzzük le az öv ol-
dalsó és alsó szélét, ekkor a megkötőket is 
fogjuk a varrásba. 




