
133 Ruha df

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 98 cm

Hozzávalók:
36, 38-as méret: 2,10 m, 40, 42-es mé-
ret: 2,15 m, 44-es méret: 2,20 m  
140 cm széles pamutbatiszt;  5 x  
20 cm-es darab maradék rávasalható 
szövött közbélés;0,70 m 1 cm széles 
gumi; 1 db kis behúzható gomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Az egy-
szerűbb munka érdekében a 3-as részt 
kétszer másoljuk le. Az illesztési vona-
lon ragasszuk össze a 3-as és 3a részt. 
Az 1-es részbe jelölt zsebet kétszer, kü-
lön is másoljuk le.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, ujja alján 3 cm 
felhajtás
Szabás: 
1 eleje   1x
1 zseb   2x
2 háta   1x
3 ujja   2x
a) hasítékalátét 17 cm hosszú, 4 cm 
széles
b) ferde szegőpánt a nyakkivágáshoz  
3 cm széles, 60 cm hosszú
c) 2 db ferde szegőpánt a zsebhez  
3 cm széles, egyenként 50 cm hosszú
d) gombolóhurok 3 cm széles, 7 cm 
hosszú
Vasaljunk 2 cm széles közbéléscsíkot a 
hasítékjelölés fölé a fonákoldalra. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja

Hasíték:           1-es ábra 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a hasítékjelölés fölé. Az eleje 
felől 2 mm szélesen varrjuk körbe a je-
lölést. A varrások között vágjuk be az 
anyagot, a sarokban ferdén az öltésig. 
Húzzuk be az alátétet. Vasaljuk le a szé-
lét. Az alátét szélét 7 mm szélesen hajt-
suk be és gombostűzzük le. 5 mm szé-
lesen tűzzük le a hasítékot. 
Gombolóhurok:         2-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
a ferdepántot (d). Varrjuk össze a 3 mm-
rel hajtás mellett, a cérnát hagyjuk 
hosszúra. A ráhagyást vágjuk keskeny-
re. Fordítsuk ki a hurkot: fűzzük be a 
cérnát stoppolótűbe, csomózzuk el, és 
a tűt fokával előre toljuk át a hurkon. 
Egyelőre tegyük félre. 
Vállvarrás:         3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára. Gombostűzzük össze a 
vállát. Varrjuk össze, a varrást a nyakki-
vágás vonalán kezdjük ill. fejezzük be. A 
ráhagyást vágjuk 1 cm szélesre, össze-
fogva tisztázzuk el és vasaljuk a hátába. 
A nyakkivágásnál vágjuk le a ráhagyást. 
Kivágás behúzása:          4-es ábra
Nagy öltéshosszal varrjunk végig az 
eleje és háta kivágás szélétől 5 mm-re, 
majd ettől 5 mm-re még egyszer. Fog-
juk meg az alsószálat, és toljuk össze 

rajta az anyagot az elején 15,5 – 16 – 16 
– 16,5 – 16,5 cm-re, a hátán 22 – 22,5 – 
23 – 23,5 – 24 cm-re. Csomózzuk el a 
szálat, egyenletesen osszuk el a bősé-
get. 
Ferdepánt felvarrása:              5-ös ábra
Hajtsuk félbe hosszában fonákjával be-
felé és vasaljuk le a ferdepántot. Nyissuk 
szét a pántot, és a hajtásig hajtsuk be 
és vasaljuk le egymás után a két szélét. 
Egyik szélét simítsuk ki és gombostűz-
zük színével a kivágás fonákjára, a hasí-
ték szélén a pánt kiáll. A hajtásban  
(7 mm szélesen) varrjuk fel a pántot.
Nyakkivágás szegése:             6-os ábra
A hasíték széle mentén vágjuk le a fer-
depánt végét. Hajtsuk fel a pántot, végét 
hajtsuk be. A kivágás széle mentén hajt-
suk be a pántot és gombostűzzük a fel-
varrásra. A gomb méretének megfelelő-
en hajtsuk ívbe a hurkot, dugjuk a hasí-
ték jobb szélén a ferdepánt vége alá. 
Keskenyen tűzzük le a pántot, eleje vé-
gét varrjuk össze.
Oldalvarrás:          7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára, gombostűzzük össze az ol-
dalvarrást felülről a hasítékjelig, a var-
rásvonalakat illesszük. Varrjuk össze. A 
ráhagyást vasaljuk szét, és tisztázzuk el 
felülről a varrás végéig. 
Felhajtás és hasíték:           8-as ábra
Vasaljuk be a felhajtás- és a hasítékrá-
hagyást. Hajtsuk be feléig és vasaljuk le 
a ráhagyást. Színéről tűzzük le 7 mm 
szélesen a felhajtás és a hasíték szélét, 
a hasíték végén varrjunk keresztben a 
varrásig.

Ujja varrása:          9-es ábra
Az ujja színe felől rakjuk be a nyilak irá-
nyába és férceljük le a hajtásokat. Hajt-
suk félbe hosszában színével befelé az 
ujját, gombostűzzük, majd varrjuk ösz-
sze a szélét. Fordítsuk ki az ujját. 
Ujja alsó széle:       10-es ábra
Vasaljuk be, és 1,5 cm-re behajtva fér-
celjük és tűzzük le a felhajtásráhagyást. 
Ekkor a gumi behúzásához hagyjunk 2 
cm-t nyitva. Vágjunk kát darab 30 – 31– 
32 – 33 – 34 cm-es gumit, fűzzük be az 
ujja alsó szélébe, végét 1 cm szélesen 
varrjuk össze. Varrjuk össze a nyílást. 
Ujjakör:                        11-es ábra
A hónaljív részén színt színnel szemben 
gombostűzzük az ujját a karkivágásba: 
az ujja varrása és az oldlvarrás, vala-
mint a 4-es varrásjelek illeszkednek. Az 
ujja felől illesszük és gombostűzzük 
össze az ujjakör válla jelölését és a váll-
varrást, majd a maradék részét. Fércel-

jük be az ujját. 
Ujja bevarrása:        12-es ábra
Az ujja felől, az ujja varrásánál kezdve, 
szorosan a fércöltések mellett varrjuk 
be az ujját. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el és simítsuk az ujjába. Húz-
zuk ki a fércet. 
Zseb varrása:        13-as ábra
A zseb íves szélének ráhagyását vágjuk 
le és fogjuk ferdepántba, ld. 5-ös, 6-os 
ábra. A zseb egyenes szélének ráha-
gyását vasaljuk be, és behajtva, színéről 
5 mm szélesen tűzzük le. 
Zseb felvarrása:        14-es ábra
A jelölések között gombostűzzük a zse-
bet az elejére: a zsebnyílás az oldalvar-
rásra illeszkedik. Varrjuk fel a zsebet a 
ferdepánt tűzésvonalán. A gombot húz-
zuk be, és varrjuk fel a nyakkivágásra a 
hasíték bal szélére. 
Ruha nyomtatását: ld. a Burda mun-
kafüzet végén
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Extra szabásminta rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek A szabásmintaív: 1, 3 és 3aB szabásmintaív: 2 
Felfektetési rajz

140 cm széles pamutbatiszt

Szabás: a fel-fek tetés i ra jz szerint színével befelé hajtott dupla anyagból. A jobb és bal uj-ját szimmetriku-san szabjuk.




