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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 60 cm
Hozzávalók:
1,00 – 1,00 – 1,10 – 1,10 – 1,45 –  
1,45 m 140 cm széles pamutdzsörzé
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, az a) és b) 
részek ráhagyását az adatok már tar-
talmazzák    
Szabás:  
1 eleje 1x
2 bal felső elejerész  1x
3 háta. félbehajtott anyagból  1x
a) övpánt 79 – 83 – 87 – 91 – 95 – 99 
cm hosszú, 9 cm széles
b) alátétpánt a háta nyakkivágáshoz 
31,5 – 32 – 32,5 – 33 – 33,5 - 34 cm 
hosszú, 3 cm széles
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja

n Háta nyakkivágás  
1-es ábra
Vágjuk le a háta nyakkivágás ráha-
gyását 7 mm szélesre. Hajtsuk félbe 
hosszában színével kifelé, és vasal-
juk le az alátétpántot. Gombostűzzük 
a félbehajtott pántot a háta nyakkivá-
gásra: a pánt nyitott szélei egymáson 
fekszenek. Varrjuk fel a pántot 7 mm 
szélesen. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, az ívelt részeken vágjuk be. 
Hajtsuk be, férceljük, és vasaljuk le 
a pántot. 5 mm szélesen tűzzük le a 
nyakkivágást.
n Eleje szabásvonalvarrás  
2-es ábra
Vágjuk le 1 cm szélesre az eleje rá-
hagyását a kivágás szélén, a rásza-
bott pántokon és folytatólag a ferde 
szabásvonalvarrás szélén. Tisztázzuk 
el az eleje és a bal eleje felsőrész rá-
hagyását az 1-es jelöléstől az oldalsó 
széléig. Színt színnel szemben fek-
tessük a bal eleje felsőrészt az ele-
jére, gombostűzzük és varrjuk össze 
a varrásszélt a jelöléstől az oldalsó 
széléig (1-es varrásjel). Vasaljuk szét 
a ráhagyást.
n Eleje kivágás, megkötő: 
3-as ábra
Az ábra szerint vágjuk le 5 mm szé-
lesre, és vasaljuk be a pántok végén 
a ráhagyást. Vasaljuk be a kivágás és 
a pántok ráhagyását. Hajtsuk be, fér-
celjük és tűzzük le a ráhagyását. 
n Vállvarrás: 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük, és 
varrjuk össze a vállvarrást (2-es var-
rásjel). A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
hátra. A nyakkivágásnál 2 cm hosz-
szan varrjuk le a ráhagyást szorosan 
a vállvarrás mellett. 
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Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomássalA szabásmintaív: 1
B szabásmintaív: 2 és 3

n Oldalvarrás:  5-ös ábra 
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára. Gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalvarrást a je-
löléstől (3-as varrásjel) az aljáig. A 
ráhagyást tisztázzuk el és vasaljuk 
szét. 
n Karkivágás: 6-os ábra
A karkivágás ráhagyását vasaljuk 
be, és behajtva gombostűzzük le. Az 
ábra szerint tűzzük le. 
n Övpánt: 7-es ábra  
Színt színnel szemben varrjuk ösz-
sze egy körré az övet = oldalvarrás. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk 
félbe színével kifelé, és vasaljuk le az 
övet. Gombostűvel jelöljük meg az 
oldalvarrással szemben az öv másik 
oldalát, az öv és a top eleje és háta 
közepét. Színt színnel szemben gom-
bostűzzük az övet a top alsó szélé-
re, a jelölések ekkor illeszkednek, az 
övet nyújtsuk meg az alsó szélének 
bőségére. Varrjuk fel az övet. A ráha-
gyást vágjuk keskenyre, összefogva 
tisztázzuk el. 
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Felfektetési rajzok
140 cm széles dzsörzé
34-40-es méret

42, 44-es méret

Szabás: 34-40-es 
méret: egyrétegű 
anyagból, az anyag 
színe alul van. 
42, 44-es méret: 
a felfektetési rajz 
szerint hajtott dupla 
anyagból. 
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