
Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 50 cm
Hozzávalók: 
Minden mérethez 1,80 m 150 cm 
széles krepp; 0,50 m 90 cm széles 
rávasalható szövött közbélés; 
formára vasalható közbélésszalag; 
0,95 m 2,5 cm széles ripszszalag; 1 
db kis lapos gomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Fé-
rccel jelöljük át az 1-es részben 
a zsebnyílást és az illesztési von-
alat, a 2-es és 5-ös rész hasítékát a 
háta hajtásvonal mentén az anyag 
színoldalára.  A könnyebb szabás 
kedvéért a 3-5 és a 7-10 részeket 
kétszer másoljuk le, a középvonalon 
ragasszuk össze a 4, 5, 7 és 8-as ré-
szeket. A 11-es és 12-es rész sablon, 
másoljuk le, ragasszuk fel és vágjuk 
ki kartonpapírból.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, a c) rész 
ráhagyását az adatok már tar-
talmazzák
Szabás: 
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 ujja   2x
4 eleje alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
5 háta alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
7 eleje felhajtásalátét, 
félbehajtott anyagból  1x
8 háta felhajtásalátét, 
félbehajtott anyagból  1x
9 ujjaalátét  2x
10 zseblap  4x
c) ferde szálirányú gombolóhurok  
6 cm hosszú, 2 cm széles
A közbélést ld. szürkével a felfekte-
tési rajzon. Vasaljunk formára vasal-
ható közbélésszalagot az eleje és 
háta nyak- és karkivágására. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Bélés

Szűkítő 1-es ábra
Színével befelé hajtsuk össze az 
elejét a szűkítő középvonalán. 
Gombostűzzük össze, majd az old-
alsó szélénél visszaöltéssel kezdve 
varrjuk össze a szűkítők vonalát, a 
szűkítő csúcsában csomózzuk el a 
szálakat. Vasaljuk lefelé a szűkítőt. 
Zsebnyílás 2-es ábra
Vasaljunk 16 x 3 cm-es közbélésc-
síkot a zsebnyílás vonalára. Színt 
színnel szemben gombostűzzünk 
egy-egy zseblapot az elejére: a jelölt 
vonalak illeszkednek egymásra. Var-
rjuk körbe 2 mm szélesen a jelölés 
vonalát, az elején és a végén var-
rjunk keresztben. A varrások között 
vágjuk be az anyagot, a sarkokban 
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az öltésig. Húzzuk be a zseblapokat, 
szélét vasaljuk le. 
Ripszszalag felvarrása  3-as ábra
Vágjuk két egyenlő darabra a 
szalagot, jelöljük meg gombostűvel 
mindkettő közepét. Gombostűzzük a 
szalag közepét a zseb felső végére, 
hajtsuk le a szalagot mindkét oldalon 
és gombostűzzük a zsebnyílásra. 
Vasaljuk le a szalag csúcsát. A zseb 
alsó végén az illesztés vonalnál hajt-
suk csúcsosra a szalagot, vasaljuk le. 
Keskenyen varrjuk a szalagot a zseb-
nyílás szélére. Varrjuk fel a szalag 
külső egyenes szélét, ekkor a zse-
blapot ne fogjuk a varrásba. A szálat 
hagyjuk hosszúra a varrás végén. 
Zseb befejezése  4-es ábra
A maradék zseblapot fektessük színt 
színnel szemben a már felvarrtra. A 
zseblap jelölt szélén gombostűzzük 
össze őket. Varrjuk össze a zse-
blapokat. Tisztázzuk el a ráhagyást. 
Varrjuk le a zsebnyílás végén a rip-
szszalag csúcsát. Ekkor a zseblapot 
a belső oldalon fogjuk a varrásba. A 
varrószálat hagyjuk hosszúra, húzzuk 
be, és csomózzuk el.  
Vállvarrás, gombolóhurok 5-ös 
ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük, majd 
varrjuk össze a vállvarrást. Vasaljuk 
szét és tisztázzuk el a ráhagyást. 
Ugyanígy varrjuk össze az alátétet. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Tisztázzuk 
el az alátét belső szélét. Hajtsuk félbe 
hosszában színével befelé a gom-
bolóhurokhoz szabott pántot. A haj-
tás mellett 5 mm-rel varrjuk össze, a 
varrószálat hagyjuk hosszúra, fűzzük 
stoppolótűbe, csomózzuk meg, és 
fokával előre dugjuk a hurkába, így 
fordítsuk ki. 
Alátét felvarrása  6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
alátétet a ruhára, a vállvarrások illesz-
kednek egymásra. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a hasítékjelöléseket és 
a kivágás vonalát. A hasítékjelölést 
3 mm szélesen varrjuk körbe, a jobb 
hátán a kivágás széle alatt 5 mm-
rel szakítsuk meg a varrást 1 cm 
hosszan a gombolóhurok számára 
(nyíl). A hasíték alsó végén 2-3 öl-
tést varrjunk keresztben. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelt része-
ken vágjuk be. Vágjuk be a hátát és 
az alátétet a hasíték varrásvonalai 
között és a sarkokban. 

Hasíték és kivágás  7-es ábra
Hajtsuk össze a hurkot, fektessük az 
alátét és a háta közé, végét toljuk ki a 
nyíláson. Varrjuk össze a nyílást. Hajt-
suk fel a kivágásalátétet, és szorosan 
a varrás mellett varrjuk a ráhagyásra. 
Hajtsuk be az alátétet. Vasaljuk le a 
szélét, az alátét belső szélét kézzel 
varrjuk a vállvarrásra. Varrjuk fel a 
gombot a huroknak megfelelően a 
hasíték bal szélére. 
Íves széle jelölése  8-as ábra
Ceruzával jelöljük be az eleje és 
háta, valamint az ujja felhajtásán 
az íves szélét. Ehhez simítsuk ki az 
alkatrészeket fonákoldalukkal felfelé. 
Fektessük a sablonokat a felhajtás 
jelölt vonalára: az elejére és a hátára 
a 11-es sablonnal 12 db ív, az ujjára a 
12-es sablonnal 6 ív kerül. 
Oldalvarrás, ujja, alátét   9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük, 
majd varrjuk össze az oldalva-
rrást (3-as varrásjel). Hajtsuk össze 
hosszában színével befelé az ujját. 
Gombostűzzük és varrjuk össze az 
ujja varrását (4-es varrásjel). Vasaljuk 
szét és tisztázzuk el a ráhagyást. Ug-
yanígy varrjuk össze a felhajtásalátét 
oldalvarrását (6-os varrásjel). Az uj-
jaalátét keskeny szélét színt színnel 
szemben gombostűzzük és varrjuk 
össze. Vasaljuk szét a ráhagyást.  
Alátét felvarrása  10-es ábra
Tisztázzuk el az alátét felső szélét. 
Színt színnel szemben fektessük 
a felhajtásalátétet az eleje és háta 
aljára: ekkor az oldalvarrások illesz-
kednek. Varrjunk végig az íves széle 

mentén 2- 2,5 mm-es öltésekkel. 
Az ívek csúcsában ne varrjunk be a 
sarokig, hanem egy öltést kereszt-
ben varrjunk. Színt színnel szemben 
gombostűzzük az ujjaalátétet az ujja 
alsó szélére: a varrások illeszkednek 
egymásra. Varrjunk végig az íves 
szélén.  
Felhajtás  11-es ábra
Vágjuk keskenyre a ráhagyást, a 
sarkokban és az ívelt részeken 
vágjuk be majdnem a varrásvonalig. 
Hajtsuk be az alátétet. Férceljük le 
az íves szélét. Vasaljuk le a szélét. Az 
alátét belső szélét laza a kézi öltések-
kel varrjuk le.
Ujja beillesztése  12-es ábra
Az ujjakör betartásához nagy öl-
téshosszal varrjunk végig a jelölt 
varrásvonal mindkét oldalán 
jelölések között. Színt színnel sze-
mben gombostűzzük be az ujját, 
az ujja és az oldalvarrás, valamint 
az ujja és az eleje karkivágás 5-ös 
jelölése illeszkednek egymásra. 
Az ujjakör válla jelölését a vállva-
rrásra gombostűzzük. Toljuk össze 
az ujjakört a behúzás szálain, 
amíg a karkivágásba illeszkedik. 
Gombostűzzük be a maradék uj-
jakört. Férceljük be az ujját. 
Ujja bevarrása  13-es ábra
Az ujja felől és az ujjavarrásánál 
kezdve varrjuk be az ujját. Húzzuk 
ki a fércelés és a behúzás szálait. Az 
ujja felől vasaljuk le az ujjabevarrás 
ráhagyását, ekkor a betartás bőségét 
vasaljuk be.  Összefogva tisztázzuk 
el a ráhagyást, a vállakörnél vasaljuk 
az ujjába.
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Extra szabásminta, rózsaszín alányomássalA szabásmintaív: 1, 2, 4 és 5B szabásmintaív: 3, 7- 12
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Szabás: Az elejét és a hátát a 
felfektetési rajz szerint színével befelé hajtott dupla anyagból 
szabjuk. Többi alkatrészt egyrétegű anyagból, az anyag színe alul van.


