
109 Szoknya dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza: 49 cm
Hozzávalók:
1,20 m 140 cm széles jacquard;  
0,85 m 140 cm széles bélés; rávasal-
ható szövött közbélés; 1 db 22 cm-es 
rejtett cipzár és hozzávaló varrógép-
talp
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férc-
cel jelöljük át az anyag színére a fel-
hajtás, a hajtások és az eleje közepe 
vonalát.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján 4 cm felhajtás, az a) rész ráha-
gyását az adatok már tartalmazzák
Szabás:
1 eleje szoknyarész, félbehajtott 
anyagból 1x
2 háta szoknyarész*  2x
3 eleje középső csípőrész, 
félbehajtott anyagból*  1x
4 eleje oldalsó csípőrész* 2x
5 háta középső csípőrész* 2x
6 háta oldalsó csípőrész*  2x
a) öv 1x 71 – 75 – 79 – 83 – 87 cm 
hosszú, 7 cm széles
Bélés:
7 eleje bélés szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
valamint a *-gal jelölt részek (2-6). 
A közbélést ld. szürkével a felfekte-
tési rajzon. Erősítsük meg az övet is. 
Varrás:

Anyag színe
Anyag fonákja
Bélés
Közbélés

Eleje és háta csípőrész  1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az ol-
dalsó csípőrészeket az eleje középső 
csípőrészre, gombostűzzük és varrjuk 
össze a szabásvonalvarrásokat. Színt 
színnel szemben fektessük a háta ol-
dalsó csípőrészeket a háta középső 
csípőrészre, gombostűzzük és varr-
juk össze a szabásvonalvarrásokat. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Eleje szoknyarész/ 
középső hajtás 2-es ábra
Hajtsuk az eleje szoknyarészt a kö-
zépső hajtásvonalon az ábra szerint 
az eleje közepe felé, az anyag színe 
belül van. A hajtásmélységet férceljük 
le a felső szélén. Fent kissé vasaljuk 
le a hajtást, így kialakul a szembehaj-
tás.
Eleje szoknyarész / 
oldalsó hajtások 3-as ábra
A színe felől rakjuk be, és gombos-
tűzzük le az oldalsó hajtásokat a nyíl 
irányába. Férceljük le a felső szélén. 
Csípőrész felvarrása 4-es ábra
Jelöljük be egy gombostűvel az ele-
je csípőrész közepét. Színt színnel 

szemben fektessük az eleje csípő-
részt az eleje szoknyarészre, gom-
bostűzzük rá az oldalsó szélétől az 
eleje közepéig, az eleje közepére a 
szembehajtás közepe illeszkedik. 
Varrjuk fel a csípőrészt a közepéig. 
Vágjuk be az eleje szoknyarész ráha-
gyását középen a tűzésvonalig (nyíl). 
Ezután gombostűzzük és varrjuk a 
maradék csípőrészt az eleje szoknya-
részre az oldalsó széléig. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
a csípőrészbe. 
Oldalvarrás 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
háta csípőrészt a háta szoknyarészre, 
gombostűzzük és varrjuk össze.  A 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk a csípőrészbe. Fektes-
sük a háta szoknyarészt színt szín-
nel szemben az eleje szoknyarészre, 
gombostűzzük össze az oldalát, ek-
kor a csípőrészek felvarrását illesszük 
egymásra. Varrjuk össze az oldalvar-
rást, a ráhagyást tisztázzuk el és va-
saljuk szét.  
Öv felvarrása 6-os ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével ki-
felé, vasaljuk le, majd ismét nyissuk 
szét az övet. Egyik szélét színt színnel 
szemben gombostűzzük és varrjuk a 
szoknya felső szélére.  A ráhagyást 
vágjuk le 1 cm szélesre, vasaljuk az 
övbe. Tisztázzuk el a háta szoknyaré-
szek ráhagyását. 
Rejtett cipzár 7-es ábra
Varrjuk be a rejtett cipzárt a háta hasí-
tékba felülről a jelölésig, ld. a munka-
füzet végén. A fogazat az öv bevasalt 
hajtásán kezdődik.  
Háta középvarrás  8-as ábra
Kissé zárjuk a cipzárt. Gombostűzzük 
össze a háta középvarrást a cipzártól 
lefelé. Alulról a cipzárig varrjuk ösz-
sze, a cipzárig minél közelebb, eh-
hez a cipzárpánt szabad végét kissé 
húzzuk kifelé.  A varrás végét visz-
szaöltéssel rögzítsük. Vasaljuk szét a 
ráhagyást. 
Bélés szoknya  9-es ábra
A szoknya szerint varrjuk a bélést is. 
Eltérés: nincsenek hajtások. A háta 
középvarrást alulról a hasítékjel előtt 
2 cm-ig varrjuk össze. Tisztázzuk el 
és vasaljuk szét a ráhagyást, a hasí-
téknál vasaljuk be. 
Bélés felvarrása az övre 
10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a bélésszoknyát az öv felső szélére, 
ehhez hajtsuk fel a bélés és az öv 
hátsó ráhagyását. Varrjuk össze, az 
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A szabásmintaív, zöld kontúr
Kiszabandó részek: 1 - 7

öv felvarrásának ráhagyását vasaljuk 
a bélésbe. A hasíték ráhagyását hajt-
suk ismét be.               
Szoknya bélelése  11-es ábra
Hajtsuk be az övet a hajtásvonalán 
fonákoldalával befelé, a bélést húz-
zuk a szoknyába. Gombostűzzük 
össze az öv felvarrását, színéről, a 
varrás hornyában tűzzük le. Az öv vé-
gét és a bélés hasítékát kézzel varrjuk 
a cipzárpántokra. 

Szoknya és bélés felhajtása  
12-es ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
hajtsuk be, és gombostűzzük meg. 
Lazán, láthatatlan kézi öltésekkel 
varrjuk le a felhajtást. Vasaljuk le a 
szélét. A bélés alsó szélét 3 cm szé-
lesen vasaljuk be, felére behajtva tűz-
zük le. 

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

140 cm széles bélés

Szabás: Színével befelé hajtott 
dupla anyagból. A szaggatott 
vonallal jelölt részeket írott 
felükkel lefelé fektessük az 
anyagra.
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