
124 Ruha dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 49 cm
Ujja 3/4-es, hossza: 48 cm

Hozzávalók: 
34, 36-os méret: 2,10 m, 38, 40-es mé-
ret: 2,15 m, 42, 44-es méret: 2,20 m  
130 cm széles matlaszé; 40 x 30 cm-es 
darab maradék bélés a zseblapokhoz; 
0,20 m 90 cm széles rávasalható szövött 
közbélés; 0,25 m 90 cm széles töltőflíz; 
1 db horgas kapocs
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről, az 1-es 
részbe jelölt zseblapot külön is = minden 
méret.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 6 cm felhaj-
tás
Szabás:
1 eleje 2x
   zseblap  2x
2 háta  2x
3 ujja 2x
4 eleje alátét 2x
5 háta alátét, félbehajtott anyagból  1x
6 elejepánt  2x
Maradék bélés: zseblap  2x
Vasaljunk közbélést a ruha zseblapok-
ra, az eleje és háta alátétre.

Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés

Háta középvarrás 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a háta részeket. Gombostűzzük, majd 
varrjuk össze a háta közepét a jelölt var-
rásvonalon. Simítsuk szét a hátát, a rá-
hagyást vasaljuk szét és tisztázzuk el. 
Szűkítők  2-es ábra
Hajtsuk össze az elejét színével befelé a 
szűkítők középvonalán. Gombostűzzük 
össze a szűkítők vonalát. Az oldalsó szé-
lén kezdve varrjuk össze a szűkítőket, a 
varrást visszaöltéssel kezdjük. A szűkítő 
csúcsában visszaöltés helyett csomóz-
zuk el a szálakat. Vasaljuk lefelé a szűkí-
tőket. 
Vállvarrás  3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára, gombostűzzük össze a vál-
la szélét. Varrjuk össze. Színt színnel 
szemben varrjuk össze az eleje és háta 
alátét vállát. A ráhagyást vasaljuk szét és 
tisztázzuk el. Tisztázzuk el az alátét szé-
lét a nyakkivágás széle kivételével. 
Alátét felvarrása 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az alá-
tétet az elejére és a háta nyakkivágásra. 
Gombostűzzük végig az eleje széle men-
tén a hasítékjelöléstől és a kivágás széle 
mentén. Varrjuk rá. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelt részeken vágjuk be, 
a sarkokon ferdén vágjuk le. A hasíték-

jelnél az alátét alsó szabad végét hajtsuk 
fel és gombostűzzük le.
Eleje középvarrás, hasíték  5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra az elejerészeket, gombostűzzük 
össze az eleje szélét a hasítékjeltől az al-
jáig. Varrjuk össze, Húzzuk ki a gombos-
tűt az alátét alsó széléből. Színt színnel 
szemben gombostűzzük össze az alátét 
eleje szélét a hasítékjeltől az aljáig. Varr-
juk össze. A középvarrás ráhagyását va-
saljuk szét és tisztázzuk el. Vasaljuk le a 
hasítékot és a kivágás szélét. Kézzel varr-
juk az alátétet a ráhagyásra. 
Zseblapok felvarrása 6-os ábra
Tisztázzuk el az eleje és a háta oldalsó 
szélének és a zseb egyenes szélének rá-
hagyását. Gombostűzzük a bélés zseb-
lapot színt színnel szemben az eleje, a 
ruha zseblapot a háta zsebnyílására. 
Varrjuk fel a ráhagyásra a ruha zseblapot 
1 mm-rel, a bélés zseblapot 5 mm-rel a 
jelölt varrásvonal mellett. Hajtsuk át a 
zseblapokat a felvarrás fölött, vasaljuk le. 
A bélés zseblapot szorosan a felvarrás 
mellett tűzzük le. 
Oldalvarrás, varrásba 
helyezett zseb  7-es ábra
Fektessük az elejét a hátára színt színnel 
szemben. Gombostűzzük össze az ol-
dalát. Varrjuk össze, a zsebnyílást a je-

lölések között hagyjuk nyitva. A ráhagyást 
vasaljuk szét. az eleje zsebnyílást vasal-
juk be. Hajtsuk előre a ruha zseblapot, 
és gombostűzzük a bélés zseblapra. 
Vágjuk egyformára és varrjuk össze a 
zseblapokat, tisztázzuk el a szélét. 
Felhajtás 8-as ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el és va-
saljuk be. Szabjunk a töltőflízból csíkokat 
a felhajtás szélességében, hossza = ru-
ha alsó szélének bősége. Fektessük a 
töltőflízt a bevasalt felhajtásráhagyás alá. 
Férceljük le a felhajtást. Varrjuk le a fel-
hajtást 5,5 cm szélesen a szabásminta 
jelölése szerint, majd alatta még kétszer 
tűzzük le 7 mm-es közönként. 
Ujja varrása  9-es ábra
A betartáshoz nagy öltéshosszal varrjunk 
végig az ujjakör jelölt varrásvonalának  
mindkét oldalán. Hajtsuk félbe hosszá-
ban színével befelé az ujját. Gombostűz-
zük, maj dvarrjuk össze az ujja varrását. 
A ráhagyást vasaljuk szét és tisztázzuk 
el. Az ujjafelhajtást az alja felhajtása sze-
rint varrjuk.
Ujja beillesztése 10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
ujja alsó részét a karkivágás hónaljrészé-
re. Az ujjavarrása és az oldalvarrás, va-
lamint az ujja és eleje 5-ös varrásjele il-
leszkednek. Belülről gombostűzzük az 

ujjakör válla jelölését a vállvarrásra. Tol-
juk össze az ujjakört a betartás szálain, 
amíg a karkivágásba illeszkedik. Fércel-
jük be az ujját. 
Ujja bevarrása 11-es ábra
Az ujja felől, az ujja varrásánál kezdve, a 
fércelés mellett varrjuk be az ujját. A rá-
hagyást simítsuk az ujjába. Húzzuk ki a 
fércelést. Az ujja felől vasaljuk le a karki-
vágást és a betartást. Összefogva tisz-
tázzuk el a ráhagyást.
Elejepánt  12-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
a pántokat. Varrjuk össze a hosszanti 
szélét, középen hagyjunk nyitva kis részt 
a kifordításhoz. Vasaljuk szét a ráha-
gyást. Igazítsuk a varrást középre, varr-
juk össze a pánt két végét. Fordítsuk ki 
és vasaljuk le a pántot. Varrjuk össze a 
nyílást. Hajtsuk össze a pántot úgy, hogy 
a nyíllal összekötött vonalak egymásra 
illeszkedjenek. Varrjuk végig ezen a vo-
nalon. Hajtsuk a hajtásokat úgy, hogy a 
közepük a varráson legyen. Hajtsuk be 
a hajtások oldalát középre, pár öltéssel 
rögzítsük. Kézzel varrjuk fel a pántokat a 
hasíték széle mellett az elejére. Varrjuk 
fel a horgas kapcsot a hasíték felső vé-
gébe: a horgot belülre a jobb oldalra, a 
kapcsot a bal szélére.
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Extra szabásminta rózsaszín alányomássalA szabásmintaív Kiszabandó részek: 1 és 2B szabásmintaív
Kiszabandó részek: 3-6
Felfektetési rajzok
130 cm széles 
matlaszé
34 – 44-es méret

Szabás: a 
felfektetési rajz 
szerint színével 
befelé hajtott 
dupla anyagból. 
A szaggatott vonallal rajzolt részeket írott felükkel lefelé fektessük az anyag fonákoldalára. 




