
110 Nadrágszoknya ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 63 cm
Hozzávalók:
1,60 m 150 cm széles lóden; 1,40 m 
140 cm széles bélés; 0,30 m 90 cm 
széles rávasalható szövött közbélés; 
1 db 22 cm-es rejtett cipzár és hoz-
závaló varrógéptalp; 8 db szarugomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 
gombok helyét, a felhajtás vonalát, 
a szegőpánt felvarrási vonalát és az 
illesztési vonalat férccel jelöljük át az 
anyag színére. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján (1, 2 és 6-os rész) 4 cm felhajtás, 
az a) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás: 
1 eleje 2x
2 háta 2x
3 eleje derékpánt, 
félbehajtott anyagból 2x
4 háta derékpánt, 
félbehajtott anyagból 2x
5 zseblap 2x 
6 felsőszoknya, 
félbehajtott anyagból 1x
a) ferde szálirányú szegőpánt 2x 18 
cm hosszú, 6 cm széles
Bélés:
1, 2 és 5 a bélés vonaláig 2x
A közbélést ld. szürkével a felfektetési 
rajzon (derékpántok). Erősítsük meg a 
külső szegőpántot is. Vasaljunk 4 cm 
széles 20 cm hosszú közbéléscsíkot 
az elejére a zseb jelölése fölé. 
Varrás
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés

Háta szűkítő 1-es ábra
A szűkítő középvonalán hajtsuk össze 
a hátát színével befelé. Gombostűz-
zük össze a szűkítő vonalait. Varrjuk 
össze, a csúcsában visszaöltés he-
lyett csomózzuk el a szálakat. Vasal-
juk középre a szűkítőt.
Egyszegélyes zseb 2-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével ki-
felé, és vasaljuk le a szegőpántot. A 
pánt jelölt felvarrási vonala előtt 1,5 
cm-rel jelöljük be a pánt illesztési 
vonalát az elejére. Gombostűzzük a 
félbehajtott pántot az elejére, pánt 
hajtásvonala ekkor az illesztési vo-
nalon legyen. Gombostűzzük a bélés 
zseblapot a pánt fölé az ábra szerint. 
A jelölt felvarrási vonalon varrjuk fel a 
pántot és a zseblapot. A varrásvége-
ket visszaöltéssel rögzítsük. 
Nadrág zseblap felvarrása  3-as ábra
Gombostűzzük a nadrág zseblap 
egyenes szélét a pánt felvarrási vona-
lára. Varrjuk fel, ekkor ügyeljünk, hogy 
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a felvarrási vonalak egyenlő hosszúak 
legyenek. Visszaöltéssel rögzítsük a 
varrásvégeket. A tűzésvonalak között 
vágjuk be az elejét a varrás vége előtt 
1 cm-ig, onnan ferdén a sarkokba a 
varrásvonalakig. Húzzuk be a zsebla-
pokat a nyíláson. A felvarráson áthajt-
va vasaljuk oldalra a szegőpántot. 
Zseblapok összevarrása 4-es ábra
Húzzuk be a szegőpántok végét. A 
bevágások végén levő kis háromszö-
geket húzzuk be, és varrjuk a sze-
gőpántok végére. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a zseblapokat, tisztáz-
zuk el a szélüket.
Szárak belső varrása  5-ös varrásjel
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra az elejét és a hátát. Gombos-
tűzzük és varrjuk össze a szárak belső 
varrását, 2-es varrásjel. Tisztázzuk el, 
és vasaljuk szét a ráhagyást. 
Középvarrás 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra az elejét és hátát. Gombos-
tűzzük össze az eleje és háta közép-
varrást, ekkor a szárak belső varrását 
illesszük egymásra. Varrjuk össze a 
középvarrást. A ráhagyást tisztázzuk 
el, vasaljuk szét a felső szélétől a lé-
pésív kezdetéig.
Eleje és háta derékpánt felvarrása  
7-es ábra
Színt színnel szemben és középvonal-
ban illesztve gombostűzzük a közbé-
léssel megerősített eleje derékpántot 
az elejére, 4-es varrásjel. Varrjuk rá. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, és vasal-
juk a derékpántba. Ugyanígy varrjuk 
fel a közbéléssel megerősített háta 
derékpántot a hátára.
Jobb oldalvarrás 8-as ábra
Fektessük a jobb elejét a jobb hátá-
ra, gombostűzzük össze az oldalsó 
szélét, 3-as varrásjel. A derékpántok 
felvarrását illesszük egymásra. Varrjuk 
össze az oldalát. A ráhagyást tisztáz-
zuk el, és vasaljuk szét. 
Rejtett cipzár a bal oldalában 
Varrjuk be a rejtett cipzárt a bal olda-
lába, ld. külön. A fogazat a derékpánt 
jelölt felső szélén kezdődik. 
Bal oldalvarrás 9-es ábra
Zárjuk kissé a cipzárt. A cipzártól le-
felé gombostűzzük össze a bal oldal-
varrást, ekkor a cipzárpánt szabad vé-
gét húzzuk kifelé. Varrjuk össze a bal 
oldalát alulról a cipzár tűzésvonaláig. 
Visszaöltéssel rögzítsük a varrást. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. 
Bélés 10-es ábra
Varrjuk össze a szűkítőket, a szárak 
belső varrását és a középvarrást (1-
es, 5-ös, 6-os ábra). A ráhagyásokat 

vágjuk keskenyre, és vasaljuk oldalra. 
A nadrággal szimmetrikusan varrjuk 
össze a jobb oldalvarrást. Varrjuk 
össze a bal oldalvarrást a hasítékjel-
től lefelé. A ráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk szét, a hasítékráhagyást va-
saljuk be. Fonákoldalakkal szemben 
húzzuk a bélést a nadrágba, a derék-
pánt felvarrásánál férceljük össze, a 
fércelést a cipzár előtt 5 cm-rel kezd-
jük és fejezzük be. 
Belső derékpánt  11-es ábra
Varrjuk össze a maradék derékpántok 
jobb oldalvarrását a nadrággal szim-
metrikusan. A ráhagyást vasaljuk szét, 
a derékpánt alsó szélét tisztázzuk el. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a már felvarrt pántra. A cipzár előtt 
5 mm-rel hajtsuk be a pánt oldalsó 
szélét. A nadrág hasítékráhagyását a 
cipzárral hajtsuk ki, gombostűzzük a 
felső szélére. Varrjuk össze a derék-
pánt felső szélét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre.
Derékpánt befejezése 12-es ábra
Hajtsuk be a hasítékráhagyást. A 
derékpántot hajtsuk fel, a ráhagyást 
vasaljuk felfelé, és szorosan a varrás 
mellett varrjuk le. Hajtsuk le a derék-
pántot, gombostűzzük a felvarrásra, 
ekkor a bélést is fogjuk bele a cip-
zárig. Tűzzük le a színéről a pánt fel-

varrásában, ekkor levarrjuk a belső 
pántot is. Kézzel varrjuk a derékpánt 
oldalsó szélét és a béléshasíték szélét 
a cipzárpántokra. 
Felhajtás  13-as ábra
A felhajtást tisztázzuk el, hajtsuk be és 
gombostűzzük le. Laza, kézi öltések-
kel varrjuk le. A bélés alsó szélét 3 cm 
szélesen vasaljuk be, feléig behajtva 
gombostűzzük le, és keskenyen tűz-
zük le. 
Felsőszoknya varrása 14-es ábra
Az oldalsó hajtásvonalak mentén hajt-
suk be a fonákjára a felsőszoknyát, 
vasaljuk le a hajtásélt, majd simítsuk 
ki. Ezután hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a hosszanti széleket. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Igazítsuk a 
varrást középre, a bevasalt élek ekkor 
oldalra kerülnek. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a felső szélét. A ráha-
gyást vágjuk keskenyre. Kézzel varr-
juk le a felhajtást (13-as ábra). Fordít-
suk ki és vasaljuk le a felsőszoknyát.
Felsőszoknya gombolása 15-ös ábra
Az illesztési vonalon gombostűzzük 
a felsőszoknyát a nadrágra, a felső 
szélek egymáson fekszenek.  Dupla 
szállal varrjuk fel a gombokat a jelölt 
pontokra, ekkor a külső derékpántot, 
ill. az elejét is fogjuk a varrásba. 

Extra szabásminta, rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív: 1, 2 és 5
B szabásmintaív: 3, 4 és 6

Felfektetési rajzok
150 cm széles lóden

140 cm széles bélés

Szabás: színével befelé hajtott 
dupla anyagból.




