
116 B Ruha dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 65 cm
Hozzávalók:
2,00 m 140 cm széles sztreccs krepp-
anyag; rávasalható szövött közbélés; 
1 db 60 cm-es rejtett cipzár és hoz-
závaló varrógéptalp; 65 – 70 – 70 – 75 
– 80 cm hosszú 3 cm széles gyöngyös 
bortni
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férc-
cel jelöljük át az anyag színére a felhaj-
tás, az illesztés, a hajtás, a szűkítők és 
az eleje tűzésvonalát.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 4 cm felhajtás 
és ujjafelhajtás
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 eleje szoknyarész, félbehajtott 
anyagból 1x
3 eleje keresztpánt 4x
4 háta  2x
5 háta szoknyarész 2x
6 eleje ujja  2x
7 háta ujja 2x
8 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
9 háta alátét  2x
A közbélést ld. szürkével a felfektetési 
rajzon.
Varrás:

Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Eleje keresztpántok  1-es ábra
Színt színnel szemben fektessünk egy 
közbéléssel megerősített pántot egy 
sima pántra, varrjuk össze a hosszanti 
szélüket. A ráhagyást vágjuk keskeny-
re. Fordítsuk ki a pántokat. Férceljük 
és vasaljuk le a széleket. Az illesztési 
vonalon férceljük a pántokat az elejé-
re: a ráhagyás a szűkítők jelölt vona-
lánál kiáll. A pánt végének ráhagyását 
vágjuk le 5 mm-re. 
Eleje szűkítő 2-es ábra
Hajtsuk össze az elejét úgy, hogy 
a szűkítők vonalai egymásra illesz-
kedjenek. Gombostűzzük, és az alsó 
szélétől a csúcsa felé varrjuk össze, 
a pántokat ekkor fogjuk a varrásba.  
Csomózzuk el a szálakat a szűkítő 
csúcsában. Vasaljuk az oldalsó széle 
felé a szűkítőt.
Eleje szoknyarész 
Hajtások 3-as ábra
Színével befelé hajtsuk össze az eleje 
szoknyarészt úgy, hogy a hajtások vo-
nalai egymásra illeszkedjenek. Varrjuk 
össze felülről a hajtásnyíl végéig. A 
hajtásmélységet vasaljuk az eleje kö-
zepe felé, felső szélén férceljük le. 
Eleje derékvarrás 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét az eleje szoknyarészre, a szű-
kítőket a hajtásokra illesztve gombos-

tűzzük és varrjuk össze a derékvarrást 
(1-es varrásjel). A ráhagyást tisztázzuk 
el, és vasaljuk szét. 
Háta szűkítő 
Háta derékvarrás 5-ös ábra
Varrjuk össze a háta és a háta szok-
nyarész szűkítőit (ld. a 2-es ábrát). Va-
saljuk középre a szűkítőket. Színt szín-
nel szemben fektessük a hátát a háta 
szoknyarészre, a szűkítőket egymásra 
illesztve gombostűzzük és varrjuk ösz-
sze a derékvarrást (2-es varrásjel). A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét.
Rejtett cipzár 6-os ábra
Tisztázzuk el a háta és a hasíték szé-
lét. Gombostűzzük a nyitott cipzárt 
a felső oldalával lefelé a háta egyik 
szélére az anyag szélétől 5 mm-re, a 
fogazat a nyakkivágás jelölt vonalán 
kezdődik. Varrjuk be a cipzárbevarró 
talppal felülről a hasítékjelig. Ugyanígy 
varrjuk fel a másik cipzárpántot is.
Háta középvarrás 7-es ábra
Kissé zárjuk a cipzárt. Színt színnel 
szemben fektessük egymásra a háta 
szoknyarészeket, gombostűzzük ösz-
sze a középvarrást, a hasítékot fér-
celjük össze. Varrjuk össze a közép-
varrást az alsó hasítékjeltől a cipzár 
bevarrásának utolsó öltéséig varrjuk 
össze, a cipzár végét ekkor húzzuk 
kissé kifelé. Visszaöltéssel rögzítsük 
a varrást. Az utolsó öltésig vágjuk be 
a ráhagyást az alámenet végén (jobb 
háta) a sarokban (nyíl).
Háta hasíték 8-as ábra
Vasaljuk szét a középvarrás ráhagyá-
sát. A hasítékjelnél varrjuk el kereszt-
ben, és 2 cm-rel lejjebb vágjuk le a 
cipzárt. A hasítékráhagyást a bevá-
gástól vasaljuk a bal szoknyarészbe. 
Vasaljuk be, és varrjuk le a jobb szok-
nyarész ráhagyását (alámenet széle). 
Felül gombostűzzük a hasítékráha-
gyást a bal szoknyarészre. 
Vállvarrás 9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és varr-
juk össze a vállát (3-as varrásjel). Tisz-
tázzuk el és vasaljuk szét a ráhagyást. 
Színt színnel szemben fektessük a 
háta alátétet az eleje alátétet, varrjuk 
össze az alátét vállát (4-es varrásjel). 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Tisztázzuk 
el az alátét külső szélét. 
Nyakkivágás / alátét 10-es ábra
Színt színnel szemben, a vállvarráso-
kat egymásra illesztve gombostűzzük 

az alátétet a nyakkivágás szélére. Az 
alátét hátsó szélét a hasíték széle előtt 
5 mm-rel hajtsuk ki, és gombostűzzük 
meg. A háta ráhagyását a cipzárpán-
tokkal hajtsuk ki, és az alátét fölött 
gombostűzzük meg. Varrjunk végig 
a kivágás szélén. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelt részeken vágjuk 
be, az eleje közepén a tűzésvonalig 
vágjuk be (nyíl). 
Alátét  11-es ábra
Hajtsuk fel az alátétet. Vasaljuk a rá-
hagyást az alátétbe, és szorosan a 
felvarrás mellett tűzzük le. Hajtsuk be 
az alátétet. Férceljük és vasaljuk le a 
nyakkivágást. Kézzel varrjuk az aláté-
tet a vállvarrás ráhagyására, az alátét 
hátsó szélét a cipzárpántokra. 
Oldalvarrás 12-es ábra
Keresztezzük elöl az eleje pántokat, 
és az illesztési vonalon férceljük az 
oldalvarrásra. Színt színnel szemben 
fektessük az elejét a hátára, a derék-
varrásokat illesztve gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalvarrást. Tisztáz-
zuk el és vasaljuk szét a ráhagyást. 
Férceljük és kézzel varrjuk fel a gyön-
gyös bortnit az elejepántokra. A bortni 
végeit az oldalvarrásnál és a szűkítő-
nél hajtsuk be, előtte vegyük le ott a 
gyöngyöket, a szálakat varrjuk el. 

Ujja 13-as ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
háta ujját az eleje ujjára, gombostűz-
zük és varrjuk össze az ujja hátsó var-
rását (6-os varrásjel). Tisztázzuk el és 
vasaljuk szét a ráhagyást. Hajtsuk ösz-
sze az ujját hosszában színével befelé. 
Gombostűzzük és varrjuk össze az 
ujja alsó varrását (7-es varrásjel). Tisz-
tázzuk el és vasaljuk szét a ráhagyást. 
Az ujjafelhajtást ld. a 15-ös ábránál.
Ujja bevarrása 14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: az ujja és az 
eleje 8-as pontját, valamint az ujja alsó 
varrását és az oldalvarrást illesszük 
egymásra, az ujjakör jelölését pedig 
a vállvarrásra. Férceljük, majd varrjuk 
be az ujját, ekkor a jelölések között 
tartsuk be az ujjakört. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és az ujjakör 
mentén simítsuk az ujjába. 
Felhajtás / Hasíték  15-ös ábra
Hajtsuk fel a bal szoknyarész hasí-
tékráhagyását. A felhajtásráhagyást 
tisztázzuk el, hajtsuk be, és gombos-
tűzzük meg. Lazán, láthatatlan kézi 
öltésekkel varrjuk le a felhajtást. A 
hasítékráhagyást hajtsuk be, és kéz-
zel varrjuk a felhajtásra. Vasaljuk le a 
szélét.

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással
Kiszabandó részek: 1-9

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból. 
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