
122 Ruha A df

Méret: 17, 18, 19, 20, 21
Hossza deréktól: 58 cm

A modellt vékony anyagból, két réteg-
ben varrjuk.

Hozzávalók: 
17, 18-as méret: 1,65 m, 19, 20, 21-es 
méret: 2,30 m 150 cm széles rugalmas 
d z s ö r z é ;  f o r m á r a  v a s a l h a t ó 
közbélésszalag
Szabásminta: 
Másoljuk le a szabásmintaívről.  A kön�-
nyebb munka érdekében kétszer má-
soljuk le a részeket. A 3-as és 5-öst ré-
szeket ragasszuk össze a középvonalu-
kon. 
Ráhagyások:
1 cm varrásráhagyás, alján 4 cm felhaj-
tás
Szabás: 
1 eleje és háta felsőrész  x 2
2 eleje és háta alsórész  x 2
3 eleje szokn�arész  x 2
4 oldalsó szokn�arész  x 2
5 háta szokn�arész  x 2
(a) megkötőpánt 17, 18-as méret: ráha-
gyással 50 cm hosszú 4 cm széles, 19-
21-es méret: ráhagyással 1 m hosszú  
4 cm széles 
Vasaljunk formára vasalható 
közbélésszalagot a külső eleje és há-
ta felsőrész felső szélére (fonákoldalára). 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja

Stirceljük az eleje és 
háta felsőrészt:  1-es ábra 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
eg�másra a felsőrészeket, varrjuk össze 
az eleje szélét. Varrjuk össze a felső 
szélét, ekkor a varrást az eleje széle 
előtt 1,5 cm-rel kezdjük és fejezzük be. 
Varrjuk össze az alsó szélét a jelöléstől 
az eleje széle előtt 1,5 cm-ig. A jelölés-
nél vágjuk be a ráhagyást. Fordítsuk ki 
és vasaljuk le a felsőrészt. Férceljük 
össze  nyitott szélét. 
Stirceljük az eleje 
és háta alsórészt: 2-es ábra
Nyissuk szét és színt színnel szemben 
gombostűzzük össze az alsórészeket. 
Varrjuk össze az eleje szélét. Varrjuk 
össze a felső és alsó szélét az 1-es és 
4-es varrásjelnél levő jelöléstől az eleje 
széle előtt 1,5 cm-ig. A jelöléseknél 
vágjuk be a ráhagyást. Fordítsuk ki és 
vasaljuk le az alsórészt. Férceljük össze  
nyitott szélét. 
Varrjuk össze a felső- 
és alsórészt: 3-as ábra
A pánt zsinórházához 1,5 cm szélesen 
tűzzük le az eleje és háta felső- és alsó-
rész eleje szélét. Fektessük a felsőrész al-
só szélét az alsórész felső szélére, gom-
bostűzzük össze a széleket (1-es varrás-
jel), varrjuk össze. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el és vasaljuk lefelé. 
Eleje szoknyarész: 4-es ábra
Szabás után színt színnel szemben 
hagyjuk egymáson az anyagot. A jelölé-
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sek között (4-es varrásjel) gombostűz-
zük össze a felső szélét, varrjuk össze. A 
jelöléseknél a varrás végéig vágjuk be a 
ráhagyást. Fordítsuk ki a szoknyarészt 
fonákoldalával befelé. Férceljük össze a 
szélét körben. Felső stircelt szélét vasal-
juk le. 
Oldalsó és hátsó 
szoknyarész:  5-ös ábra
Az eg�máson fekvő szokn�arészeket 
nyissuk szét és hajtsuk össze fonákol-
dalával befelé. Férceljük össze a szélét 
körben. 
Szoknyarészek 
összevarrása:  6-os ábra
Gombostűzzük az oldalsó szokn�aré-
szeket az eleje szoknyarész oldalsó szé-

lére (2-es varrásjel). Varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást. Gombostűzzük az 
oldalsó szoknyarészeket a háta szok-
nyarészre (3-as varrásjel). Varrjuk össze. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el és 
vasaljuk az oldalsó szoknyarészbe. 
Varrjuk a felsőrészt 
a szoknyához:  7-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
felsőrészt a szokn�a felső szélére, 4-es 
és 5-ös varrásjelek illeszkednek. Varrjuk 
össze. A ráhagyást összefogva tisztáz-
zuk el és vasaljuk felfelé.
Felhajtás: 8-as ábra
Tisztázzuk el, vasaljuk be és laza kézi öl-
tésekkel varrjuk le a felhajtást. 

Megkötő: 9-es ábra
A 17-es, 18-as méretnél varrjuk össze a 
pántrészeket. Minden méretnél: hajtsuk 
félbe hosszában színével befelé a pán-
tot, a hajtás mellett 1 cm-re varrjuk ösz-
sze. A kifordításhoz egyik végén hagyjuk 
hosszúra és fűzzük stoppolótűbe a var-
rócérnát. Csomózzuk el a szálat és fo-
kával előre toljuk be a pántba a tűt. Az 
ábra szerint felülről húzzuk be a megkö-
tő végét a zsinórházba. 

Extra szabásminta rózsaszín alányomássalKiszabandó részek A szabásmintaív: 1, 2 és 3B szabásmintaív: 4 és 5 

Felfektetési rajz150 cm széles dzsörzé

17, 18-as méret

19-21-es méret

Szabás: a felfektetési rajz szerint színével befelé hajtott dupla anyagból.




