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kig varrjuk  a háta karkivágásra. A háta 
ráhagyását a sarokban az utolsó öltésig 
vágjuk be. A varrás mentén vágjuk kes-
kenyre a ráhagyást. A pántot hajtsuk be, 
vasaljuk és 5 mm szélesen tűzzük le. 
Jobb vállvarrás 
4-es ábra  
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára. Gombostűzzük össze a 
jobb vállát - az eleje kivágás széle a je-
löléssel illeszkedik. Varrjuk össze a vál-
lát. A ráhagyást vasaljuk a hátába, de 
még ne tisztázzuk el. 
Vállpánt széle  
5-ös ábra  
A hosszanti szélek 1,5 cm-es ráhagyá-
sát vasaljuk be, majd hajtsuk be 7 mm 
szélesre - a vállvarrás alatt ferdén fut-
tatva -, és vasaljuk le.  Összefogva tisz-
tázzuk el a vállvarrás ráhagyását. 5 mm 
szélesen tűzzük le a vállpánt szélét: a 
felső szélén a vállvarrásig, alsó szélén a 
karkivágás tűzésvonaláig. 
A vállpánt hajtásai  
6-os ábra  
Hajtsuk be a vállpántot színével kifelé az 
egyik hajtás jelölt vonalán. Varrjuk le a 

hajtást (1,5 cm szélesen) a jelölt tűzés-
vonal mentén. Ugyanígy varrjuk le a má-
sik két hajtást is. 
Jobb karkivágás 
7-es ábra  
Vasaljuk be az alátétpántot (b) és színt 
színnel szemben 1 cm szélesen varrjuk 
a jobb karkivágásra At varrás mentén 
vágjuk keskenyre a ráhagyást, a pántot 
fordítsuk be, szélét vasaljuk le és 5 mm 
szélesen tűzzük le. 
Oldalvarrás 
8-as ábra  
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára, gombostűzzük össze az ol-
dalát, a szoknya felvarrása illeszkedik. 
Varrjuk össze (1,5 cm szélesen). A ráha-
gyást vasaljuk szét és tisztázzuk el. A 
karkivágásnál a ráhagyás felső végét 
kézzel varrjuk le. 
Vállpánt behúzása  
9-es, ábra  
A behúzáshoz nagy öltésekkel varrjunk 
végig a vállpánt szélétől 1,2 cm-re, majd 
még egyszer ettől a varrástól 5 mm-re. 
Fogjuk meg az alsó szálat, és toljuk raj-
ta össze az anyagot 34-es méretnél  

9 cm-re, 36-os méretnél 9,5 cm-re, 38-
as méretnél 10 cm-re, 40-es méretnél 
10,5 cm-re, 42-es méretnél 11 cm-re, 
44-es méretnél 11,5 cm-re. Csomózzuk 
el a szálakat. 
Vállpánt fellvarrása 
10-es, ábra
Hajtsuk fel az eleje kivágás alátétét. A je-
lölések között színt színnel szemben 
fektessük a vállpánt végét az eleje kivá-
gásra, az alátétpánt felvarrásában gom-
bostűzzük rá, próba után varrjuk rá. en. 
Kivágás eleje
11-es, ábra
Simítsuk az elejébe éa gomboatűzzük rá 
az eleje kivágás alátétpántját és a váll-
pánt végének ráhagyását. Tűzzük le 5 
mm szélesen az eleje kivágást, ekkor az 
alátétpántot és a vállpántot is varrjuk le. 
Bújtató a vállán  
12-es ábra  
A bújtató (d) hosszanti széleit 2,5 cm 
szélesen, egyik végét 1,5 cm szélesen 
vasaljuk az anyag fonákoldalára. Fek-
tessük a bújtatót a vállvarrás köré, a 
belső felén kézzel varrjuk össze a bújta-
tó két végét.  

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 58 cm

Hozzávalók:
Minden mérethez 1,50 m 145 cm széles 
rugalmas dzsörzé; 0,10 m 90 cm széles 
rávasalható szövött közbélés; formára 
vasalható közbélésszalag
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 3-as 
részt kétszer másoljuk le. Az a, b, c, d 
részeket közvetlenül az anyagra rajzol-
juk fel. Burda másolópapír és rádli se-
gítségével másoljuk át, majd férccel je-
löljük át az anyag színére a vállpánt fel-
varrását (eleje kivágás), a vállvarrást 
(háta 2-es varrásjel), a vállpánt hajtás- 
és tűzésjelölését.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás a hátára szabott 
vállpánton és a válla szélén, nincs ráha-
gyás a szoknya alján, maradék szélén  
1 cm ráhagyás
Szabás:
1 eleje
2 háta rászabott vállpánttal
3 szoknyarész
a, b, c) 4 cm széles alátétpánt:
a) az eleje nyakkivágáshoz 41 – 43– 44 
– 46 – 47 – 48 cm hosszú,
b) a jobb karkivágáshoz 41 – 42 – 44– 
45 – 46 – 47 cm hosszú,
c) a bal háta karkivágáshoz minden mé-
rethez 10 cm hosszú
d) bújtató 10 cm hosszú, 7,5 cm széles
Vasa l junk formára vasa lható 
közbélésszalagot a karkivágás és az 
eleje nyakkivágás fonákoldalára. Vasal-
junk egy-egy 55 cm hosszú 2 cm széles 
közbéléscsíkot az eleje és háta alsó 
szélére (fonákoldalára).
Varrás
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Visszaöltéssel erősítsük meg a varrások 
elejét és végét.
Szoknyarész felvarrása 
1-es ábra 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az eleje szoknyarészt az eleje alsó szé-
lére, a háta szoknyarészt a háta alsó 
szélére. Varrjuk rá 1,5 cm szélesen. A 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el és 
vasaljuk felfelé. 
Eleje nyakkivágás 
2-es ábra           
Hajtsuk félbe hosszábanszínével kifelé 
és vasaljuk le a kivágáspántot (a). Gom-
bostűzzük a félbehajtott pántot a kivá-
gás szélére (színoldalára): a pánt nyitott 
szélei az anyag szélén legyenek. Varrjuk 
le 1 cm szélesen, a ráhagyást vágjuk 
keskenyre. Fordítsuk be, férceljük és 
vasaljuk le a pántot. 
Bal háta karkivágás 
3-as ábra  
Vasaljuk be az alátétpántot (c) a 2-es áb-
ra szerint, és az oldalsó szélétől a saro-
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Extra szabásminta
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1 és 3
B szabásmintaív: 2

Felfektetési rajz
145 cm széles anyag

Szabás: egyrétegű anyagból szabjuk, az anyag szí-ne alul van. Az 1-es és 2-es részt írott felével lefelé fektessük fel, a 3-ast kétszer: a szoknyarész elejét írott felével lefelé, a hátát (szaggatott vonallal jelzett részt) írott oldalával felfelé fektessük fel.
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Verkleinern auf 50 % 
oder 100% lassen
für das Heft ???

BS1302_110WS_06b

Verkleinern auf 50 % 
oder 100% lassen
für das Heft ???


