
122 A Szoknya df

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 42 cm
(öv felvarrása derékvonalon)
Hozzávalók:
0,95 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,20 - 1,20 m 
140 cm széles keresztben elasztikus pa-
mutgabardin; 0,75  - 0,80 - 0,85 - 0,85 - 
0,90 - 0,95 m széles övhöz való közbélés 
(öv kész szélessége 3 cm); 1 db 16 cm-es 
cipzár; 1 db gomb; 1 db lapos belső 
gomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A zsebla-
pot az 1-es részből kétszer másoljuk le. A 
cipzár tűzésvonala az 1-es részben = 34-
es méret. Többi méret: az eleje közepétől 
azonos távolságban jelöljük be. Férccel 
jelöljük át az eleje közepét és a cipzárt tű-
zésvonalát az anyag színére.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 4 cm felhajtás
Szabás:
1eleje szoknyarész 2x
zseblap
2háta szoknyarész 2x
a) hasítékalámenet: 1 cm-es ráhagyással 
19 cm hosszú, 8 cm széles, 
b) öv : 1 cm-es ráhagyással 73 - 77 - 81 
- 85 - 89 - 93 cm hosszú, 8 cm széles 
Vasaljunk közbélést az öv fonákoldalára.

Varrás
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Háta szoknyarész 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a háta részeket. Gombostűzzük, 
majd varrjuk össze a háta középvarrást. 
Vasaljuk szét és tisztázzuk el a ráhagyást. 
Hajtsuk össze színével befelé a háta 
szoknyarészt a szűkítők középvonalán. 
Gombostűzzük, majd fentről a csúcsa fe-
lé varrjuk össze a szűkítőt. A varrás elejét 
visszaöltéssel rögzítsük, a szűkítő csú-
csában ehelyett csomózzuk el a szálakat. 
Vasaljuk középre a szűkítőket. 

Hasíték és eleje középvarrás 
2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra az eleje részeket. A hasítékjeltől 
lefelé varrjuk össze a középvarrást. Va-
saljuk szét a ráhagyást. A hasíték szélén 
vasaljuk be az alátétet, jobb oldalon az 
eleje közepe mentén, bal oldalon az 
alámenethez 7 mm-rel az eleje közepe 
mellett. A bal alátétet a bevasalt szél mel-
lett 1,5 cm-rel vágjuk le. Tisztázzuk el a 
ráhagyás és az alátét szélét.

Cipzár bevarrása 3-as ábra
Látható fogazattal gombostűzzük a hasíték 
bal szélét a cipzárpántra, a fogazat 3 mm-
rel az öv felvarrásának jelölése alatt kezdő-
dik. A cipzárbevarró talppal keskenyen tűz-
zük le a hasíték szélét. Zárjuk össze a cip-
zárt. Középvonalban zárjuk a hasítékot. A 
másik cipzárpántot belülről gombostűzzük 
az alátétre, a szoknyarészt ne fogjuk bele. 
Varrjuk a cipzárpántot az alátétre.

Hasíték befejezése 4-es ábra
Férceljük le a jobb hasítékalátétet. A jelölt 
tűzésvonalon tűzzük le a hasíték jobb 
szélét a hasíték vége előtt 3 cm-ig. Hajt-
suk félbe hosszában színével befelé az 
alámenetet (a). Varrjuk össze az alsó vé-
gét, fordítsuk ki és vasaljuk le. Összefog-
va tisztázzuk el a hosszanti szélét, és a 
cipzár fölött gombostűzzük a hasíték bal 
szélére. Szorosan a cipzár felvarrása mel-
lett varrjuk a ráhagyást az alámenetre. 
Zárjuk össze a cipzárt, tűzzük le a hasíték 
maradék szélét, ekkor az alámenetet is 
fogjuk a varrásba.

Hajtások 5-ös ábra
Hajtsuk össze az eleje szoknyarészt a 
hajtások középvonalán színével befelé. 
Gombostűzzük, majd varrjuk össze a haj-

tásvonalakat felülről lefelé. A varrás elejét 
és végét is visszaöltéssel rögzítsuk. A nyíl 
irányába rakjuk be, vasaljuk le, és a szok-
nya felső szélén férceljük le a hajtásokat. 

Zseblapok felvarrása 6-os ábra
Tisztázzuk el az eleje és háta, valamint a 
zseblapok oldalsó szélének ráhagyását. 
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
zseblapokat a szoknyarészek oldalsó 
szélére, a jelölések illeszkednek. A jelölt 
varrásvonal mellett 1 mm-rel varrjuk a 
zseblapot a ráhagyásra. Hajtsuk át a fel-
varráson és vasaljuk   le a zseblapot.

Oldalvarrás és varrásba 
helyezett zseb 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra az elejét és hátát, gombostűzzük 

össze az oldalvarrást. Varrjuk össze, a 
zsebnyílást hagyjuk nyitva a jelölések kö-
zött. Vasaljuk szét a ráhagyást, a zsebnyí-
lás eleje szélét vasaljuk be. Hajtsuk előre 
a zseblapokat, gombostűzzük és varrjuk 
össze őket. Összefogva tisztázzuk el a 
zseblapok szélét, felső szélét férceljük a 
szoknya felső szélére.

Öv felvarrása 8-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában, színével kifelé 
az övet, vasaljuk le, majd nyissuk szét. A 
szoknya felső szélének ráhagyását vág-
juk le 1 cm szélesre. Színt színnel szem-
ben gombostűzzük az övet a szoknya fel-
ső szélére és az alámenetre, az öv vége a 
hasíték jobb szélén 1 cm-rel, az 
alámenetnél 4 cm-rel túlnyúlik. 1 cm szé-
lesen, közvetlenül a közbélés mentén 
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Extra szabásminta, rózsaszín alányomással A szabásmintaív: 1 és 2
Felfektetési rajzok

140  cm szé-
les pamutga-
bardin

34-38-as 
méret

40-44-es 
méret

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyag-ból. Az övet és a hasítékalámenetet utoljá-ra, széthajtott maradékanyagból szabjuk, a hasítékalámenetet szövött szél mellé fektes-sük fel. 



varrjuk fel az övet. A ráhagyást vasaljuk 
az övbe. Tisztázzuk el az öv másik hosz-
szanti szélének ráhagyását.

Öv vége                                 9-es ábra
A bevasalt hajtás mentén hajtsuk össze 
színével befelé az övet. 1 cm szélesen 
varrjuk össze az öv jobb végét. Az 
alámenetig gombostűzzük össze az öv 
bal végét és alsó szélét, a felvarrás ráha-
gyását ekkor hajtsuk le. Varrjuk össze  
1 cm szélesen. A sarkon ferdén vágjuk le 
a ráhagyást.

Öv belső széle                    10-es ábra
Fordítsuk ki az övet. A belső felét a hasí-
ték illetve az alámenet szélétől 4 cm hosz-
szan behajtva gombostűzzük a felvarrás-
ra, a maradék belső szélét nyitottan gom-

bostűzzük le. Színéről az öv felvarrásának 
hornyában tűzzük le. 

Felhajtás
Az öv végétől 1,5 cm-re varrjunk gomb-
lyukakat, a jobb végébe a gombnak, bal 
végébe a lapos belső gombnak. Varrjuk 
fel a gombokat a megfelelő helyre. A fel-
hajtást tisztázzuk el, vasaljuk be és kéz-
zel, lazán varrjuk le. 


