
119 Ruha df

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: deréktól 60 cm
Hozzávalók: 
Minden mérethez 1,75 m 145  cm széles 
batiszt; 1,60 - 1,65 - 1,75 - 1,80 - 1,85 - 
1,90 m 7 mm széles gumi
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 3-as 
részt kétszer másoljuk le. A kivágásfodrot, 
alátétpántot és vállpántot közvetlenül az 
anyagra rajzoljuk fel.
Ráhagyások: 
1,5 cm varrásráhagyás, alján 1 cm felhaj-
tás
Szabás:
1eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 szoknyarész, félbehajtott anyagból 2x
a) 2 db kivágásfodor, félbehajtott anyag-
ból 34-38-as méret: 55 cm, 40-44-es mé-
ret: 60 cm széles, ráhagyással 21 cm 
hosszú
b) 2 db ferde szálirányú alátétpánt a kar-
kivágáshoz 35 cm hosszú, ráhagyással  
4 cm széles
c ) 4 db ferde szálirányú vállpánt 50 cm 
hosszú, ráhagyással 4 cm széles

Varrás
Anyag színe
Anyag fonákja

Oldalvarrás 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára. Gombostűzzük, majd varrjuk 
össze az oldalvarrást (1-es varrásjel). 
Színt színnel  varrjuk össze a szoknyaré-
szek oldalát. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el és vasaljuk hátra.
Karkivágás 2-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével kifelé 
és vasaljuk le a ferde alátétpántot (b). 
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
alátétpántot a karkivágásra: a pánt nyi-
tott széle 1 cm-rel a ráhagyás széle mel-
lett van. Varrjuk fel a pántot a nyitott szé-
le mellett 5 mm-rel. A pánt kiálló végét 
vágjuk le. A ráhagyást vágjuk keskenyre. 
Hajtsuk be és vasaljuk le a pántot. 
5 m szélesen tűzzük le a karkivágást.
Vállpánt  3-as ábra
A pánt egyik végét 5 mm szélesen hajt-
suk be fonákoldalára. Hajtsuk félbe hosz-
szában színével befelé, és a hajtás mel-
lett 1 cm szélesen varrjuk össze a pántot. 
Elvágás előtt a szálat hagyjuk hosszabb-
ra, fűzzük tűbe és csomózzuk meg. Fo-
kával előre toljuk a tűt a pántba, így for-
dítsuk ki. Vasaljuk le a vállpántot. Gom-
bostűzzük az eleje és háta színére a jelö-
lések közé. 
Kivágásfodor 4-es ábra
A behúzáshoz nagy öltéshosszal varrjunk 
végig a jelölések között a szélétől 1,3 és 
1,8 cm-re, visszaöltés nélkül, a varrás 
elején és végén hagyjunk 5 cm szálat. 
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a fodor részeit, varrjuk össze az ol-
dalsó szélét 1 cm szélesen. Összefogva 
tisztázzuk el és vasaljuk hátra a ráha-
gyást. 

Aljafodor 5-ös ábra
A fodor alsó szélét 1 cm szélesen vasal-
juk a fonákoldalára. A hajtás szélét apró, 
sűrű cikcakköltéssel tűzzük le. Szorosan 
az öltés mellett vágjuk le a kiálló ráha-
gyást.
Fodor felvarrása 6-os ábra
Fektessük az eleje fodrot színoldalával az 
eleje fonákoldalára, a jelöléseket a karki-
vágásra illesszük. Fogjuk meg a behúzás 
alsó szálát, toljuk össze rajta a fodrot az 
eleje szélességére, ekkor csomózzuk el a 
szálat. Egyenletesen osszuk el a bősé-
get. Gombostűzzük le a fodrot. Ugyanígy 
gombostűzzük a háta fodrot a hátára. 
Varrjuk fel a fodrot. Tisztázzuk el a ráha-
gyást. 
Gumiház 7-es ábra
Vasaljuk a ráhagyást az elejébe, illetve a 
hátába. Hajtsuk a fodrot a ruha színére, 
folytatólag hajtsuk be a fodor felső szélét 
1,5 cm szélesen a fodor fonákoldalára, 
gombostűzzük, majd vasaljuk le. 1 cm 
szélesen tűzzük le a fodor, illetve a ruha 
felső szélét, ekkor az egyik karkivágás 
mellett hagyjunk nyitva  3 cm-t a gumi 
behúzásához. Húzzuk be a gumit: 34-es 

méret: 93 cm, 36-os méret: 95 cm, 38-as 
méret:98 cm, 40-es méret: 100 cm, 42-es 
méret: 102 cm, 44-e méret: 104 cm. Varr-
juk össze a gumi k t végét.
Szoknyarész 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
szoknyarészt a felsőrészre, a varrjuk ösz-
sze. A ráhagyást összefogva tisztázzuk el, 

vasaljuk felfelé, és 1 cm szélesen tűzzük le 
gumiháznak, a gumi behúzásához hagy-
junk nyitva 3 cm-t. Húzzuk be a gumit:  
34-es méret: 64 cm, 36-os méret: 68 cm, 
38-as méret: 72 cm, 40-es méret: 76 cm, 
42-es méret: 80 cm, 44-es méret: 84 cm. 
Varrjuk össze a gumi két végét. A szok-
nya alját az 5-ös ábra szerint varrjuk le.
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Extra szabásminta, rózsaszín alányomással A szabásmintaív: 1-3
Felfektetési rajz145 cm széles batiszt34-44-es méret

Szabás: a felfektetési rajz szerint duplán hajtott anyagból. A kivágásfodrot az 1-es, 2-es és 3-as rész után, színével befelé hosszában félbehajtott anyagból, az alátétpántot és vállpántot kihajtott maradék anyagból szabjuk.




