
102 Fodros szoknya dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza: 49 cm
Hozzávalók:
1,10 m 140 cm széles gyapjúkrepp; 
0,35 m 140 cm széles bélés; 1 db  
22 cm-es rejtett cipzár; formára vasal-
ható közbélésszalag
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A bé-
lés szabásához vágjuk le az 1-es részt 
az eleje közepe mentén.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is)
Szabás:  
1 bal eleje 1x
2 jobb eleje   1x
3 háta  2x
4 bal eleje fodor  1x
5 jobb eleje fodor  1x
6 háta fodor, félbehajtott anyagból 1x
Bélés: 
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
3 háta  2x
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Bélés

n  Háta szűkítők 1-es ábra
Hajtsuk össze a hátát színével befelé 
a szűkítő középvonalán Gombostűz-
zük össze a szűkítő vonalát. Varrjuk 
össze a szűkítőt a felső szélén kezd-
ve, a csúcsában csomózzuk el a 
szálakat. Vasaljuk középre. Ugyanígy 
varrjuk össze a bal eleje szűkítőjét is, 
vasaljuk az eleje közepe felé.      
Varrjuk be a rejtett cipzárt a háta hasí-
tékba, ld. külön. 
n Háta középvarrás  2-es ábra
Kissé zárjuk a cipzárt. Gombostűzzük 
össze a háta középvarrást a cipzártól 
lefelé, ekkor a cipzárpánt alsó végét 
húzzuk kifelé. Varrjuk össze a közép-
varrást alulról a cipzárig, visszaöltés-
sel rögzítsük a varrásvégeket. A ráha-
gyást tisztázzuk el és vasaljuk szét. 
n Oldalvarrás:  3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje szoknyarészeket a hátára, gom-
bostűzzük és varrjuk össze az oldal-
varrást (1-es varrásjel). Tisztázzuk el 
és vasaljuk szét a ráhagyást. 
Fektessük a jobb és bal eleje fodrot a 
háta fodorra, gombostűzzük és varr-
juk össze az oldalvarrást (2-es var-
rásjel), a varrás alul a varrásvonalon 
végződik (nyilak). A ráhagyást vágjuk 
7 mm szélesre, tisztázzuk el és vasal-
juk szét. 
n Fodor alsó széle  4-es ábra
Vágjuk le a ráhagyást a fodor alsó 
széléről (külső ív), és a bal eleje fodor 
keskeny széléről. Overlock-öltéssel 
vagy apró sűrű cikcakköltéssel tisz-
tázzuk el a széleket. 
n Fodor felvarrása  5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a fodrot a szoknya szélére, a bal fo-

dorral kezdjünk a 4-es varrásjelnél, és 
a jobb szoknyarésznél fejezzük be, a 
szoknya és a fodor oldalvarrása illesz-
kedik. A jobb fodor keskeny széle a 
saroktól kiáll (nyíl). Varrjuk fel a fodrot. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és ösz-
szefogva tisztázzuk el. Egyelőre csak 
a jobb szoknyarészen engedjük le a 
fodrot, a ráhagyást vasaljuk felfelé.  
n Eleje szabásvonalvarrás 
6-os ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a bal elejét a jobbra (5-ös varrásjel), 
folytatólag gombostűzzük a szoknyát 
a jelölések között (nyilak) a jobb fo-
dor keskeny szélére (3-as varrásjel). 
Varrjuk rá. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, összefogva tisztázzuk el. A 
szabásvonalvarrás ráhagyását vasal-
juk a bal szoknyarészbe. hajtsuk le a 

fodrot, a felvarrás ráhagyását vasaljuk 
felfelé. 
n Bélés 7-es ábra
Varrjuk össze a bélés szűkítőit, oldal-
varrását és a háta középvarrását, a 
hasítékot hagyjuk nyitva. A ráhagyást 
tisztázzuk el és vasaljuk szét. A ha-
sítékráhagyást vasaljuk be. Az alsó 
széle ráhagyását vasaljuk be, behajtva 
gombostűzzük és keskenyen tűzzük 
le. 
n Formára vasalható közbélésszalag 
8-as ábra
Vasaljunk formára vasalható 
közbélésszalagot a bélésszoknya fel-
ső szélére (fonákoldalára): a láncöltés 
a felső széle mellett 1,5 cm-rel van. A 
hasítékráhagyást ekkor simítsuk ki.
n Szoknya felső széle   9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 

a bélésszoknyát a szoknya felső szé-
lére, az oldalvarrásokat illesszük egy-
másra. A bélés hátsó szélét a cipzár 
előtt 5 mm-rel hajtsuk be. A szoknya 
hasítékráhagyását a cipzárpánttal 
együtt hajtsuk ki, és gombostűzzük a 
felső szélére. Varrjunk végig a szoknya 
felső szélén. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre
n Bélés felvarrása  10-es ábra
Hajtsuk be a hasítékráhagyást. A bé-
lést hajtsuk fel. Vasaljuk a ráhagyást a 
bélésbe, és szorosan a varrás mellett 
varrjuk le.
n Bélés a hasítéknál   11-es ábra
Fonákoldalakkal szemben húzzuk a 
bélést a szoknyába. vasaljuk le a szok-
nya felső szélét. A bélés hasítékának 
szélét behajtva, kézzel varrjuk a cip-
zárpántokra. 
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Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1 - 5
B szabásmintaív: 6

Felfektetési rajzok

140 cm széles gyapjúkrepp

140 cm széles bélés

Szabás: A felfektetési rajz szerint hajtott anyagból. A 
dupla anyag színe belül van, az egyrétegűé alul. Az 
1, 2, 4, és 5-ös részt írott felével lefelé fektessük a 
fonákoldalra. 
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