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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 62 cm

Hozzávalók: 
Minden mérethez 0,80 m 150 cm széles 
gyapjúgabardin; 0,30 m 140 cm széles 
bélés a seszlihez; 0,70 m - 0,75 m -  
0,80 m - 0,85 m - 0,85 - 0,90 m 3 cm 
széles övhöz való közbélés; 1 db 22 cm-
es rejtett cipzár és hozzávaló varrógép-
talp; 1 db horgas kapocs; 1,65 m 1 cm 
széles szaténszalag; felvarrható motívu-
mok
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A kön�-
nyebb szabásért kétszer másoljuk le a 
3-as és 4-es részt. Az övhöz nincs sza-
básminta, közvetlenül az anyagra rajzol-
juk fel.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 1 cm 
a felső szélén, szokn�a alján 4 cm felhaj-
tás
Szabás:
1 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
2 háta szoknyarész  2x
3 eleje középső seszlirész, 
félbehajtott anyagból  1x
3 háta középső seszlirész  2x
4 eleje oldalsó seszlirész  2x
4 háta oldalsó seszlirész  2x
a) öv 3 cm-es alámenettel 34-es méret: 
69 cm, 36-os méret: 73 cm, 38-as mé-
ret: 77 cm, 40-es méret: 81 cm, 42-es 
méret: 85 cm, 44-es méret: 89 cm hosz-
szú, ráhagyással 8 cm széles 

Varrás
An�ag színe
An�ag fonákja
Közbélés
Bélés

Szűkítők  1-es ábra
A szűkítő középvonalán hajtsuk össze a 
szokn�arészt színével befelé. Gombos-
tűzzük össze a szűkítő vonalait. A felső 
szélén kezdve varrjuk össze, a varrás ele-
jét visszaöltéssel rögzítsük, a szűkítők 
csúcsánál ehelyett csomózzuk el a szá-
lakat. Vasaljuk a szűkítőket az eleje ill. a 
háta közepe felé. 
Cipzár bevarrása
Varrjuk be a rejtett cipzárt  a háta hasí-
tékba, ld. a munkafüzet végén.
Háta középvarrás, 
lépéshasíték 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a háta alkatrészeket, gombostűz-
zük össze a szélét a hasítékjelek között, 
ekkor a cipzár alsó végét húzzuk kifelé. 
Varrjuk össze alulról kezdve a cipzárig 
minél tovább. A ráhag�ást vasaljuk szét 
és tisztázzuk el, a hasíték szélén is.
Oldalvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára. Gombostűzzük, majd varr-

juk össze az oldalsó szélét. A ráhag�ást 
vasaljuk szét és tisztázzuk el. 
Seszli összevarrása 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a háta középső seszlirészeket, 
varrjuk össze a háta közepét alulról a ha-
sítékjelig. Simítsuk szét a hátát, színt szín-
nel szemben fektessük rá a háta oldalsó 
részt, gombostűzzük, majd varrjuk a kö-
zépső rész oldalsó szélére (2-es varrás-
j e l ) .  Va r r j u k  ö s s z e  a z  e l e j e 
szabásvonalvarrásokat is. Fektessük a 
hátát az elejére, varrjuk össze az oldalát. 
A szabásvonalvarrások ráhag�ását va-
saljuk szét. 
Seszli alsó széle  5-ös ábra
Ugyanígy varrjuk össze a seszli bélés al-
katrészeket is, vasaljuk szét a ráhagyá-
sokat. Színt színnel szemben fektessük 
a bélést a seszlire, alsó szélét gombos-
tűzzük össze, a varrások illeszkednek. 
Varrjuk össze. A ráhag�ást vágjuk kes-
ken�re. Fordítsuk ki a seszlit, vasaljuk le 
a szélét. A seszli és a bélés hasítékráha-
g�ását hajtsuk be eg�mással szembe. 
Seszli hasítéka 6-os ábra
Gombostűzzük össze a felső szélén a 

seszli és a bélés befelé hajtott hasítékrá-
hag�ását. N�úljunk be a seszli és a bélés 
közé, fogjuk meg és húzzuk ki a hasíték 
eg�ik oldalán összegombostűzött ráha-
g�ást. Veg�ük ki a gombostűt, de ne en-
gedjük el a ráhag�ást. Varrjuk össze színt 
színnel szemben a hasíték végéig. Toljuk 
vissza, és ugyanígy varrjuk össze a ha-
síték másik szélét is. 
Seszli felvarrása  7-es ábra
Fordítsuk ki a seszlit, vasaljuk le a széle-
ket. Felső szélét férceljük össze. A bélés 
oldalával húzzuk a seszlit a szoknya szí-
nére, gombostűzzük össze a felső szélét 
és a hasíték szélét. Kézzel varrjuk a seszli 
hasíték szélét a szoknya cipzárhasítéká-
ra, a felső szélét férceljük a szokn�a fel-
ső szélére. 
Öv felvarrása  8-as ábra
Vasaljunk közbélést az öv fonákoldalára. 
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
övet a szokn�a felső szélére, a hasíték 
jobb szélén 1 cm, a bal szélén 4 cm kiáll. 
1 cm szélesen varrjuk fel az övet. A ráha-
g�ást vasaljuk az övbe. Vasaljuk be az öv 
másik hosszanti szélének ráhag�ását is. 

Öv vége 9-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
az övet. 1 cm szélesen varrjuk össze a 
végét. Ferdén vágjuk le a ráhag�ást a sar-
kokon. Fordítsuk ki az övet. Az öv belső 
szélét simítsuk a felvarrásra, és kézzel 
varrjuk rá. 
Horgas kapocs 10-es ábra
Varrjuk fel a horgas részét a jobb oldalon 
az öv belső felére a végétől 5 mm-re. Az 
akasztó részét varrjuk fel az öv bal végé-
re az alámenetre. 
Felhajtás, lépéshasíték 11-es ábra
A hasítékráhag�ást tisztázzuk el, vasal-
juk be és laza kézi öltésekkel varrjuk le. 
Hajtsuk és vasaljuk be a hasítékráha-
g�ást. Kézzel varrjuk a felhajtásra.
Motívumok felvarrása 12-es ábra
Vágjuk három részre a szaténszalagot: 
30 cm-es, 80 cm-es és45-es darabra. A 
behúzáshoz előöltésekkel varrjunk végig 
az eg�ik szélén. Toljuk össze a szalagot 
a szálon, és az ábra alapján a flitteres 
motívummal együtt kézzel varrjuk fel a 
seszlire.
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Extra szabásminta, rózsaszín alányomássalA szabásmintaív
Kiszabandó részek: 1-4

Felfektetési rajzok150 cm széles gyapjúgabardin

140 cm széles 
bélés

Szabás: a felfektetési rajz szerint hajtott anyagból. A dupla anyag színe belül van, az egyrétegűé alul.




