
112 Ruha ddf

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 62 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,70 m 145 cm 
széles keresztben elasztikus pamut-
szatén; 0,50 m 90 cm széles rávasal-
ható szövött közbélés; 1 db 40 cm-es 
rejtett cipzár, 1 db kis gomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 
sablont (9-es rész) keménypapírból 
vágjuk ki. Férccel jelöljük át az anyag 
színére az eleje közepét és a kivágás 
jelölt szélét, a háta kivágás szélét. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 4 cm 
felhajtás, az a) rész ráhagyását az 
adatok már tartalmazzák 
Szabás:  
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta  2x
3 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
4 háta szoknyarész  2x
5 eleje kivágáspánt, 
félbehajtott anyagból  2x
6 háta kivágáspánt  4x
7 eleje alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
8 háta alátét  2x
a) 1 db ferde szálirányú gombolóhurok 
a hátára 6 cm hosszú, 3 cm széles 
A közbélést ld. szürkével a felfekteté-
si rajzon. Az egyik eleje kivágáspán-
tot és két háta pántot (külső részek) 
is erősítsünk meg. 

Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

n Eleje kivágás szabása: 1-es ábra
Fektessük a sablont az eleje fonákol-
dalára, a sablon és az eleje közepe, 
valamint a kivágás széle illeszked-
nek. Gombostűzzük a sablont az 
anyagra, krétával vagy ceruzával raj-
zoljuk fel a cseppformákat.
n Szűkítők  2-es ábra
Színt színnel szemben hajtsuk ösz-
sze az elejét és a hátát, valamint a 
szoknyarészeket úgy, hogy a szűkí-
tők vonalai illeszkedjenek egymásra. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
szűkítőket a széles végüktől a csú-
csukig. Visszaöltés helyett csomóz-
zuk el a szálakat a szűkítő csúcsá-
ban. Az eleje szűkítők mélységét 
vágjuk le 1 cm szélesre, tisztázzuk 
el, és vasaljuk lefelé. A hátán vasal-
juk lefelé, a szoknyarészeken felfelé 
a szűkítőket.
n Eleje nyak- és karkivágás: 
3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük és 
gombostűzzük az eleje alátétet az 
elejére. Az eleje felől varrjuk körbe a 

cseppformákat és a karkivágás szé-
lét. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
az ívelt részeken vagdossuk be. A 
karkivágás szélén hajtsuk oldalra az 
alátétet, és szorosan a varrás mellett 
varrjuk a ráhagyásra. Hajtsuk be az 
alátétet. Vasaljuk le a széleket.
n Háta nyak- és karkivágás: 
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
háta alátétet a hátára. Varrjunk vé-
gig a nyak- és karkivágás szélén. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az ívelt 
részeken vágjuk be. A karkivágásnál 
hajtsuk oldalra az alátétet, és szoro-
san a varrás mellett varrjuk a ráha-
gyásra. Hajtsuk be az alátétet. Vasal-
juk le a széleket. 
n Vállvarrás és kivágás:  5-ös ábra 
Színt színnel szemben gombostűz-
zük össze az eleje és háta vállát, 
1-es varrásjel, folytatólag az eleje és 
háta alátétének vállát.  Varrjuk össze 
a vállvarrást. Vágjuk keskenyre, és 
vasaljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk be 
az alátétet. Férceljük össze a kivágás 
széleit. 
n Külső eleje és háta kivágáspánt: 
6-os ábra
Varrjuk össze a közbéléssel megerő-
sített és a sima pántok vállvarrását, 
2-es varrásjel. Vasaljuk szét a ráha-
gyást. Színt színnel szemben gom-
bostűzzük a közbéléssel megerősí-
tett külső pántot a kivágás szélére, 
a vállvarrások ekkor illeszkednek, 
sablonnal ellenőrizzük közben a 
cseppformák helyes fekvését. A háta 
szélén a pánt ráhagyása kiáll. Varrjuk 
fel a pántot. A felvarrás ráhagyását 
vágjuk le 5 mm szélesre, és vasaljuk 
a pántba.
n Gombolóhurok: 7-es ábra  
Színt színnel szemben hajtsuk félbe 
hosszában a hurokhoz szabott pán-
tot. A hajtás mellett 3 mm-re varrjuk 
össze, a végén a varrószálat hagyjuk 
hosszúra.  A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre. A szálat fűzzük stoppolótűbe, 
csomózzuk meg, és fokával előre 
bújtassuk be a hurokba, így fordítsuk 
ki. A hurkot gombostűzzük és fér-
celjük a háta kivágáspánt bal végére 
(színére) a kiálló ráhagyásra, a hurok 
ekkor befelé néz.
n  Belső kivágáspánt: 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük a belső pántot a már felvarrt 
külsőre, ekkor a vállvarrások illesz-
kednek egymásra. Varrjunk végig a 
pánt felső és hátsó rövid szélén. A 
ráhagyást vágjuk 5 mm szélesre, a 
sarkokon ferdén vágjuk le, az ívelt ré-
szeken vagdossuk be. A pánt belső 
szélének ráhagyását vágjuk le 5 mm 
szélesre. Hajtsuk be a pántot, szélét 
vasaljuk le. Behajtva, kézzel varrjuk a 
pánt belső szélét a felvarrásra. Varr-

juk fel a gombot a huroknak megfele-
lően a jobb hátára.
n Szoknyarészek felvarrása:  
9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét az eleje szoknyarészre, a hátát 
a háta szoknyarészre (6-os varrásjel). 
Gombostűzzük össze a derékvonal 
mentén. Varrjunk végig. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el és vasaljuk 
felfelé.   
n Oldalvarrás: 10-es ábra
Hajtsuk fel az oldalvarrásnál az alá-
tétet. Fektessük a hátát színt színnel 
szemben az elejére, gombostűzzük 
össze az oldalvarrást, ekkor a de-
rékvonalak illeszkednek, folytatólag 
gombostűzzük össze az alátét oldal-
varrását. Varrjuk össze az oldalvarrá-
sokat. A ráhagyást összefogva tisz-
tázzuk el, és vasaljuk előre. Hajtsuk 
be az alátétet. Az alátét alsó szélét 
tisztázzuk el, és kézzel varrjuk az ol-
dalvarrásokhoz. Tisztázzuk el a háta 
középvarrás és a hasítékalátét ráha-
gyását. 
n Varrjuk be a rejtett cipzárt, ld. külön. 
n Háta középvarrás: 11-es ábra

Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta részeket, gombos-
tűzzük össze a középvarrás szélét 
az alsó hasítékjelöléstől a cipzár be-
varrásáig, a cipzárpánt szabad végét 
ekkor húzzuk ki. Varrjuk össze a háta 
középvarrást. Vasaljuk szét a ráha-
gyást felülről a hasítékráhagyás fölött 
5 cm-ig.  
n Lépéshasíték 12-es ábra
Vasaljuk a hasítékráhagyást a bal 
szoknyarészbe, a hasíték felső vége 
fölött ferdén vasaljuk be a jobb háta 
szoknyarész ráhagyását, így elkerül-
hetjük az anyag bevágását. A hasí-
tékalátét és az alámenet ráhagyását 
tisztázzuk el, vasaljuk be és varrjuk 
le. A jelölés szerint ferdén tűzzük le 
az anyag színéről a bal szoknyarészt, 
ekkor az alámenetet is varrjuk le.
n Felhajtás 13-as ábra  
Hajtsuk vissza a bal háta szoknyarész 
hasítékalátétét, tisztázzuk el, vasaljuk 
be, és laza kézi öltésekkel varrjuk le a 
felhajtást. Hajtsuk be az alátétet, és 
kézzel varrjuk a felhajtásra.
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Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1-4
B szabásmintaív: 5-9

Felfektetési rajz
145 cm széles pamutszatén

Szabás: A felfektetési rajz szerint, 

színével befelé hajtott dupla 

anyagból. A 7-es részt írott felével 

lefelé fektessük fel.



BURDA MAGAZIN 
64 OLDALÁN


