
101 A Ruha dd

Méret:  34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 60 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 3,90 m 120 cm széles 
anyag 130 cm magas mintaegységgel; 
0,20 m 90 cm széles közbélés; formára 
vasalható közbélésszalag; 1 db 60 cm-es 
rejtett cipzár és hozzávaló varrógéptalp
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Megkön�-
nyíti a munkát, ha az alkatrészeket kétszer 
másoljuk le, és középvonalon összera-
gasztjuk a 2-es, 3-as, 4-es és 9-es részt.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 3 cm felhaj-
tás
Szabás: 
1 eleje oldalrész 2x
2 eleje középrész 2x
3 eleje kivágáspánt, 
belső és külső rész 4x
4 eleje szokn�a csípőrész  2x
5 háta oldalrész 2x
6 háta középrész 2x
7 háta kivágáspánt, belső és külső rész 4x
8 háta szokn�a csípőrész 2x
9 eleje és háta szoknyarész  4x
10 ujja felsőrész 2x
11 ujja középrész  2x
12 ujja alsórész  2x
A közbélést ld. szürkével a felfek-
tetési rajzon. Vasaljunk kis darab 
közbélést az eleje középrész és a 
háta sarkaiba. Vasaljunk formára 
vasalható közbélésszalagot az eleje 
vállára és az eleje és háta oldalrész 
karkivágására. 

Varrás
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Oldalrészek bevarrása   1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a háta 
oldalrészeket a háta középrészre, Gom-
bostűzzük, majd varrjuk össze a 
szabásvonalvarrásokat (2-es varrásjel) fe-
lülről a sarokig. A középrész ráhag�ását 
vágjuk be a sarokban az utolsó öltésig. 
Gombostűzzük, majd varrjuk a háta kö-
zéprészt a háta oldalrészekre a saroktól az 
oldalsó széléig. Ug�aníg� varrjuk az eleje 
oldalrészeket az eleje középrészre (1-es 
varrásjel). A ráhag�ást vasaljuk szét és 
tisztázzuk el.
Vállvarrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a hátát 
az elejére. Gombostűzzük, majd varrjuk 
össze a vállát. A közbéléssel megerősített 
háta nyakpántot színt színnel szemben 
fektessük a közbéléssel megerősített eleje 
n�akpántot (=külső részek). Varrjuk össze 
a n�akpánt vállvarrását. Vasaljuk szét a rá-
hag�ást. Tisztázzuk el az eleje és háta rá-
hag�ását. Varrjuk össze a belső n�akpán-
tok vállát is. 
Külső kivágáspánt 3-as ábra
A külső kivágáspánt és a ruha felvarrási 
szélén vágjuk 1 cm-re a ráhag�ást. Színt 
színnel szemben gombostűzzük a pántot 
a felsőrészre, a vállvarrások illeszkednek. 
Extra tipp: a gombostűt a varrásvonalon 
szúrjuk be, a ráhagyás szélén ki, így látha-
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tó, hog� kisimul-e a pánt. Varrjuk rá. A rá-
hag�ást vasaljuk a pántba.
Szokn�a csípőrész felvarrása 4-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük, 
majd varrjuk az eleje csípőrészt az eleje al-
só szélére, a háta csípőrészt a háta alsó 
szélére. A ráhag�ást összefogva tisztáz-
zuk el és vasaljuk felfelé.
Cipzár bevarrása
Varrjuk be a rejtett cipzárt a hátába, ld. a 
munkafüzet végén.
Háta középvarrás 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük eg�más-
ra a háta alkatrészeket, gombostűzzük 
össze a háta közepét a hasítékjeltől az al-
jáig, ekkor a cipzár alsó végét húzzuk a rá-
hag�ás széle felé. Varrjuk össze a közép-
varrást lentről szorosan a cipzárig. A kö-
zépvarrás és a hasíték ráhagyását vasaljuk 
szét és tisztázzuk el.
Belső kivágáspánt 6-os ábra
Tisztázzuk el a belső kivágáspánt alsó 
szélét. Színt színnel szemben fektessük a 
belső pántot a külsőre, a vállvarrások il-
leszkednek. Gombostűzzük össze a kivá-
gás szélét. A pántok háta szélét a jelölt 
varrásvonal előtt 5 mm-rel hajtsuk ki és 
gombostűzzük a kivágás szélére. A hasí-
tékráhag�ást a cipzárral eg�ütt hajtsuk ki 

és gombostűzzük meg a pánt fölött. Varr-
junk végig a kivágás szélén. A ráhag�ást 
vágjuk kesken�re, illetve vágjuk be.
Kivágáspánt befejezése
7-es ábra
Először a hasítékráhag�ást, majd a belső 
pántot hajtsuk be. Vasaljuk le a kivágás 
szélét. A felvarrás fölött gombostűzzük le a 
belső pántot, behajtva, kézzel varrjuk a 
cipzárpántokra. A ruha színoldala felől, ap-
ró hátraöltésekkel (kézzel) varrjuk le a fel-
varrás horn�ában.
Szoknyarészek felvarrása, 
oldalvarrás 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük, 
majd varrjuk a szokn�arészeket a csípőré-
szek alsó szélére. A ráhag�ást összefogva 
tisztázzuk el és vasaljuk felfelé. Színt szín-
nel szemben fektessük az elejét a hátára, 
gombostűzzük össze az oldalát, a vízszin-
tes varrások illeszkednek. Varrjuk össze. A 
ráhag�ást vasaljuk szét és tisztázzuk el. 
Ujja 9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük, 
majd varrjuk az ujja felsőrészt a középső 
részre, ezután az ujja alsórészt a középső 
részre. A ráhag�ást vasaljuk szét és tisz-
tázzuk el. Hajtsuk félbe hosszában színé-
vel befelé az ujját. Gombostűzzük, majd 

varrjuk össze az ujját. Vasaljuk szét és tisz-
tázzuk el a ráhag�ást. A felhajtásráhag�ást 
tisztázzuk el, vasaljuk be és kézzel varrjuk 
le. 
Ujja behelyezése 10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
ujját a karkivágás hónaljívére, az ujja varrá-
sa és az oldalvarrás, valamint a 12-es jelö-
lés illeszkednek. Belülről gombostűzzük 
az ujja válla jelölését a vállvarrásra. Gom-
bostűzzük össze az ujjakör maradék ré-
szét. Férceljük be az ujját.
Ujja bevarrása 11-es ábra
Az ujja felől varrjuk be az ujját, a varrást az 
ujja varrásánál kezdjük, és szorosan a fér-
celés mellett varrjunk, ne öltsünk rá a férc-
re. Húzzuk ki a fércelést. Az ujja felől vasal-
juk le kissé a bevarrást. 
Felhajtás 12-es ábra
Tisztázzuk el a felhajtás szélét. Tartsuk be: 
ehhez nagy öltéshosszal varrjunk végig a 
szélén. Behajtva férceljük le a felhajtásrá-
hag�ást. Húzzuk meg a betartás alsószá-
lát, és toljuk rajta össze az anyagot, míg a 
felhajtásráhag�ás kisimul a szokn�án. 
Eg�enletesen osszuk el a bőséget. vasal-
juk le és kézzel varrjuk le a felhajtást.

A szabásmintaívKiszabandó részek: 1-8 és 10
B szabásmintaívKiszabandó részek: 9, 11 és 12

Felfektetési rajz
120 cm széles 
matlasszé

Szabás: egyrétegű anyagból, az anyag színe alul van. A 9-es és 12-es részt sötétebb részre, a 2, 6, 8 és 3-as, 7-es részt (külső részek) a világosabb részre fektessük fel.
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