
Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza hátul öv felső szélétől: 75 cm, 
elöl: 60 cm 
Hozzávalók: 1,70 – 1,70 – 1,80 – 
1,85 – 2,05 m 150 cm széles dzsörzé; 
1 db 22 cm-es rejtett cipzár és hoz-
závaló varrógéptalp; formára vasal-
ható közbélésszalag
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 34-
40-es méret: a könnyebb szabásért 
az 1-es és 3-as részt kétszer másol-
juk le és a közepén ragasszuk ösz-
sze. Az a) és b) részt közvetlenül az 
anyagra másoljuk fel. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az a) 
és b) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás: 
1 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
2 eleje felsőszoknya  2x
3 háta szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
a) 2 db övrész 33 – 35 – 37 – 39 –  
41 cm hosszú, 33 cm széles
b) övbújtató 15 cm széles, 11 cm 
magas
Vasaljunk formára vasalható 
közbélésszalagot az eleje és háta 
bal oldali  cipzárhasítékának szélére.

Varrás
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Szoknyarészek szegése 1-es ábra
Vasaljuk be az eleje szoknyarész fel-
hajtásának és a felsőszoknya egye-
nes eleje szélének ráhagyását. Hajt-
suk be a ráhagyást fele szélességre, 
vasaljuk le a szélét. 5 mm szélesen 
tűzzük le az eleje szoknyarész fel-
hajtását és a felsőszoknya egyenes 
szélét.
Szoknya felső széle  2-es ábra
Nagy öltéshosszal varrjunk végig 
az eleje szoknyarész felső szélétől  
1,2 cm-re a jelölések között, majd et-
től 5 mm-re még egyszer. A varrószál 
két végét hagyjuk hosszúra, fogjuk 
meg az alsószálat, és toljuk össze 
rajta az anyagot 6 cm-re. Csomózzuk 
el a szálakat. Egyenletesen osszuk el 
a bőséget. A nyíl irányába rakjuk be, 
és gombostűzzük le a felsőszoknya 
hajtásait. Összefogva férceljük a haj-
tásokat a ráhagyásra. 
Férceljük a felsőszoknyát az eleje 
szoknyarészre  3-as ábra
Fektessük a felsőszoknyát fonákol-
dalával az eleje szoknyarészre, az 
oldalsó és felső szélek, valamint a 
hasítékjelölések illeszkednek egy-
másra. A felsőszoknya oldalsó széle 
alul hosszabb az eleje szoknyarész-
nél. Férceljük össze a felső és oldalsó 
széleket, a továbbiakban egyrétegű 
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anyagként dolgozunk vele. 
Jobb oldalvarrás  4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje szoknyarészt a hátára, gombos-
tűzzük össze a jobb oldalsó szélét (1-
es varrásjel). Rugalmas öltéssel vagy 
apró cikcakkültéssel varrjuk össze. A 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el 
és vasaljuk hátra. 
Övbújtató 5-ös ábra
A bújtató keskeny szélének ráhagyá-
sát vasaljuk a fonákjára. A hosszab-
bik szélén nagy öltéshosszal varrjunk 
végig a szélétől 1,2 cm távolságban, 
majd ettől 5 mm-re még egyszer. 
Fogjuk meg az alsószálat, és toljuk 
össze rajta az anyagot 6 cm-re. Cso-
mózzuk el a cérnát. Egyenletesen 
osszuk el a bőséget. Színt színnel 
szemben gombostűzzük az egyik 
szélét a felsőszoknyák közé a felső 
szélére. Férceljük rá a bújtatót.
Öv varrása 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra az övrészeket (a), az egyik rö-
vid szélén gombostűzzük össze, 34-
es méret: a hurkolás mentén. Varrjuk 
össze 1,5 cm szélesen, vasaljuk szét 
a ráhagyást. Fonákoldalával befelé 
hajtsuk össze fele szélességűre az 
övet. Az öv nyitott szélét összefogva, 
színt színnel szemben gombostűzzük 
a szoknya felső szélére, az öv és a 
szoknya jobb oldalvarrása ekkor il-
leszkedik egymásra. 
Gombostűzzük az öv végét a szok-
nya bal felső sarkára, kissé meg-
nyújtva, rugalmas öltéssel varrjuk fel 
az övet.
Húzzuk be az övet  7-es ábra
A ráhagyást összefogva tisztázzuk 
el, vasaljuk az övbe. Krétával jelöl-
jük be az öv eleje közepét (= bújtató 
közepe), ezen a vonalon és a jobb 
oldalvarrás fölött húzzuk be az övet. 
Ehhez nagy öltéshosszal varrjunk 5 
mm-es távolságra két párhuzamos 
varrást az öv eleje közepén, az oldal-
só szélén a szélétől 1,2 cm-re és attól 
5 mm-re. Az alsószálat fogjuk meg, 
és toljuk össze rajta az anyagot 6 cm-
re. csomózzuk el a szálakat. Egyenle-
tesen osszuk el a bőséget.
Varrjuk be a rejtett cipzárt.
Tisztázzuk el a szoknya és az öv bal 
oldalvarrásának ráhagyását. Varrjuk 
be a rejtett cipzárt, ld. a munkafüzet 
végén, a fogazat az öv felső szélén 
kezdődik, a cipzárpánt széle 5 mm-

rel beljebb van a ráhagyás szélétől. 
Bal oldalvarrás, maradék felhajtás  
 8-as ábra
Zárjuk össze a cipzárt. A cipzártól le-
felé színt színnel szemben gombos-
tűzzük egymásra a szoknyarészeket, 
varrjuk össze a bal oldalvarrást alulról 
a cipzárig. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Vasaljuk be 1,5 cm szélesen a felső-
szoknya és folytatólag a háta szok-

nyarész felhajtásráhagyását. Fele 
szélességre behajtva vasaljuk le a 
ráhagyást. A szélét 5 mm szélesen 
tűzzük le. 
Övbújtató felvarrása  9-es ábra
Az öv fölött hajtsuk be az övbújtatót, 
belső szélét 1,5 cm szélesen hajtsuk 
be, és kézzel varrjuk az öv felvarrá-
sára.
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A szabásmintaív: 1 és 3B szabásmintaív: 2
Felfektetési rajzok
150 cm széles dzsörzé34, 36-os méret

42-es méret

Szabás: A felfektetési rajz szerint hajtott anyagból.

38, 40-es méret
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