
113 Ruha ddg

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 70 cm
Hozzávalók: 
2,45 m 140 cm széles fantáziaszövet; 
1,30 m 140 cm széles bélés; rávasal-
ható szövött közbélés; 1 db 60 cm-
es rejtett cipzár és hozzávaló varró-
géptalp; 4 db golyógomb; 2 db nagy 
felvarrható patent; 1 db 5 cm széles 
övcsat 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 
gomb jelölése = 34-es méret. Többi 
méret: a felsőt a szélekről ezzel azo-
nos távolságban jelöljük be, az alsó 
helye minden méretnél azonos, a 
többit egyenletesen osszuk be a ket-
tő közé. Férccel jelöljük át az anyag 
színére a felhajtás vonalát, a hajtás-
vonalakat, az illesztési vonalat és az 
eleje közepét. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben (bélé-
sen is), alján és ujja alján 4 cm fel-
hajtás, az a) és b) rész ráhagyását az 
adatok már tartalmazzák
Szabás: 
Ruhaanyag:
1 eleje középrész  2x
2 eleje oldalrész   2x
3 háta  2x
4 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
5 oldalsó csípőrész  2x
6 háta szoknyarész  2x
7 eleje alátét  2x
8 háta alátét  2x
9 ujja  2x
a) pánt 6 db övbújtatóhoz 60 cm 
hosszú, 4 cm széles
b) öv 97 – 101 – 105 – 109 – 113 – 
117 cm hosszú, 13 cm széles
Bélés:
10 eleje oldalrész  2x
11 háta  2x
12 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
13 zseblap  2x
valamint a 6-os rész a hasítékalátét 
nélkül
A közbélést ld. szürkével a felfekte-
tési rajzon (7-es, 8-es rész, az öv fele 
hosszúságban).

Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés

Eleje 1-es ábra
A szűkítő középvonalán hajtsuk ösz-
sze az elejét színével befelé. Gom-
bostűzzük és varrjuk össze a szű-
kítőt, a varrást alul a ráhagyásnál 
fejezzük be. Az utolsó öltésig vágjuk 
be a ráhagyást (nyíl). Vágjuk le 7 mm 
szélesre, és vasaljuk szét a szűkítőt. 
Színt színnel szemben fektessük 
az eleje oldalrészt a középrészre, 

gombostűzzük és varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást. Vasaljuk szét a 
ráhagyást.
Vállvarrás  2-es ábra
Varrjuk össze és vasaljuk középre a 
háta hosszanti szűkítőit. Színt színnel 
szemben fektessük a hátát az elejé-
re, gombostűzzük és varrjuk össze a 
vállát, ekkor a háta vállát tartsuk be. 
Színt színnel szemben varrjuk össze 
az alátét vállát is, vasaljuk szét a rá-
hagyást. 
Alátét felvarrása  3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az alátétet az elejére és a háta 
nyakkivágásra, a vállvarrásokat ek-
kor illesszük egymásra. Varrjuk fel az 
alátétet, a ráhagyást vágjuk keskeny-
re, az ívelt részeken vagdossuk be. 
Hajtsuk be az alátétet, szélét fércel-
jük, vasaljuk le, belső szélét alulról a 
jelölésig férceljük az elejére. 
Háta középvarrás  4-es ábra
A bal háta szoknyarész hasíték szélét 
vágjuk le a „links Kante” vonal mel-
lett 1,5 cm-re. Tisztázzuk el a háta 
szoknyarészek szélét. Varrjuk össze 
és vasaljuk középre a háta szoknya-
rész szűkítőit. Színt színnel szemben 
fektessük egymásra a háta szoknya-
részeket, férceljük össze a közép-
varrást és a lépéshasítékot. Varrjuk 
össze a középvarrást az alsó hasí-
tékjeltől a cipzár vége jelölés előtt 5 
cm-ig (nyíl). Visszaöltéssel rögzítsük 
a varrást. Az utolsó öltésig vágjuk be 
a jobb szoknyarészt az alámenet vé-
génél (nyíl).
Takart lépéshasíték  5-ös ábra
A bevágásig vasaljuk szét a ráha-
gyást. A hasítékráhagyást a bevá-
gástól vasaljuk a bal szoknyarészbe. 
A jobb szoknyarész alátétét a hajtás-
vonalon vasaljuk be. A felső szélét 
férceljük a szoknyarészre. Kívülről, a 
jelölés szerint tűzzük le ferdén a bal 
háta szoknyarészt, ekkor varrjuk le az 
alátétet és alámenetet. Visszaöltés-
sel rögzítsük a varrást. Bontsuk ki a 
fércelést. 
Svédzseb 6-os ábra
Vasaljunk 2 cm széles közbéléscsíkot 
az eleje szoknyarész zsebnyílás szé-
lére. Színt színnel szemben gombos-
tűzzük a bélés zseblapot a zsebnyílás 
szélére. Varrjuk össze, a ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vasaljuk a zseb-
lapba. A zseblapot a felvarrás men-

tén keskenyen tűzzük a ráhagyásra. 
Hajtsuk be a zseblapot, férceljük, és 
vasaljuk le a szélét.
Zseblapok összevarrása 7-es ábra
Az illesztési vonalon gombostűzzük 
a zsebnyílást az oldalsó csípőrészre. 
Belül gombostűzzük és varrjuk egy-
másra a zseblapokat. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el. A zseblapot 
férceljük az oldalsó szoknyarészre. 
Eleje derékvarrás  8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az egyik elejét az eleje szoknya-
részre, az oldalsó széle felől a szűkí-
tőig varrjuk rá, ekkor a zseblapot ne 
fogjuk a varrásba, a varrás szakítsuk 
meg a zsebnyílásnál. Visszaöltéssel 
rögzítsük a varrást. Hajtsuk fel az 
elejét. A ráhagyást vasaljuk a felső-
részbe. A szűkítőnél hajtsuk oldalra 
az elejét. Az eleje nyitott belső szélét 
és az alátétet színt színnel szemben 
férceljük az eleje szoknyarész hajtás-
vonalára. 
Hajtás / eleje felvarrása 9-es ábra
Hajtsuk össze színével befelé a szok-
nyarészt, a hajtás vonalait illesszük 
egymásra. Varrjuk össze a hajtást 
felülről a jelölésig, ekkor az elejét 
is fogjuk a varrásba, de a zsebla-
pot nem! Visszaöltéssel rögzítsük a 
varrást. A hajtásmélységet vasaljuk 
oldalra. A zseblapot fektessük a haj-
tás fölé, és varrjuk le. A másik elejét 
ugyanígy varrjuk. 
Háta derékvarrás / oldalvarrás 
 10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
hátát a háta szoknyarészre, gombos-
tűzzük össze a derekát, ekkor a szű-
kítőket illesszük egymásra. Varrjuk 
össze, a ráhagyást vasaljuk a felső-
részbe. Színt színnel szemben fek-
tessük a hátát az elejére, gombostűz-
zük és varrjuk össze az oldalvarrást. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el 
és vasaljuk szét. 
Varrjuk be a cipzárt
Hajtsuk fel a háta alátétet. Tisztázzuk 
el a háta szélén a ráhagyást. Varrjuk 
be a rejtett cipzárt a hasítékba, a fo-
gazat az alátét felvarrásánál kezdő-
dik. ld.: http://burda.hu/burda_prak-
tikus/cipzar-rejtve-bevarrt/. 
Háta középvarrás  11-es ábra
Kissé zárjuk össze a cipzárt Színt 
színnel szemben fektessük egymás-
ra a háta szoknyarészeket, varrjuk 
össze a háta középvarrást alulról a 
cipzár végéig minél tovább, ekkor a 
cipzárpánt végét húzzuk el. Vissza-
öltéssel rögzítsük a varrást. A ráha-
gyást vasaljuk szét. 
Felhajtás / Lépéshasíték 
 12-es ábra
Hajtsuk fel a hasítékalátétet, tisztáz-
zuk el, hajtsuk be, férceljük és va-
saljuk le a felhajtásráhagyást. Laza, 
láthatatlan kézi öltésekkel varrjuk le a 
felhajtást. Hajtsuk be a hasítékaláté-
tet, gombostűzzük és kézzel varrjuk 
a felhajtásra.
Bélés varrása  13-as ábra
Felsőrész: Varrjuk össze a bélés 
szűkítőit, váll és oldalvarrását. Szok-
nyarész: Varrjuk össze a szűkítőket, 
a háta középvarrást a hasítékjelek 
között, az oldalvarrást. Vasaljuk szét 
a ráhagyást. Színt színnel szemben 
gombostűzzük a felsőrészt a szok-

nyarészre, az oldalvarrásokat és a 
szűkítőket illesszük egymásra. Varr-
juk össze (9-es varrásjel), a varrást 
a szoknya oldalsó hajtásvonalánál 
kezdjük és fejezzük be (nyíl). A ráha-
gyást vasaljuk a felsőrészbe. Az eleje 
szoknyarész hajtását a nyíl irányába 
rakjuk be és férceljük le.
Bélés felsőrész /alátét 14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük a bélés felsőrészt az alátét bel-
ső szélére, a vállvarrásokat illesszük 
egymásra. Varrjuk össze, a ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vágjuk be, és va-
saljuk a bélésbe. Fonákoldalakkal 
szemben gombostűzzük a bélést a 
ruhára. A szoknya felső szélét (ruha 
és bélés)a hajtások között férceljük 
egymásra. Középvonalban illesztve, 
kívül fektessük a jobb elejét a bal-
ra, gombostűzzük össze. A szoknya 
felső szélét belül boszorkányöltéssel 
varrjuk az alátétre. 
Bélés bevarrása  15-ös ábra
Behajtva, kézzel varrjuk a háta alá-
tét és bélés szélét a cipzárpántokra. 
A bélés alsó szélét 3 cm szélesen 
vasaljuk be, behajtva gombostűz-
zük és keskenyen varrjuk le. A ha-
síték fölött gombostűzzük össze 
a háta középvarrást. A jobb oldali 
bélésszoknyarészt gombostűzzük, 
és kézzel varrjuk az alátétre. A bal 
oldali bélésszoknyarészt az ábra 
szerint az alátét szélességében vág-
juk be, és vágjuk keskenyre az alsó 
széléig. A sarokban vágjuk be a bé-
lést. A szélét behajtva, az ábra szerint 
kézzel varrjuk le. A karkivágás szélét 
férceljük egymásra
Ujja varrása  16-os ábra
Gombostűzzük és varrjuk össze, 
majd vasaljuk lefelé a könyökszűkí-
tőt. Hajtsuk félbe hosszában színé-



vel befelé, és varrjuk össze az ujját. 
A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. Az ujjafelhajtást tisztázzuk el, 
hajtsuk be, gombostűzzük le, és laza 
kézi öltésekkel varrjuk le. 
Ujja bevarrása  17-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: az ujja és az 
eleje 11-es jelölését, az ujja- és az 
oldalvarrást illesszük egymásra, az 
ujjakör jelölését a vállvarrásra. Az ujja 
felől férceljük és varrjuk be az ujját, 
ekkor a jelölések között tartsuk be az 
ujját. A ráhagyást összefogva tisztáz-
zuk el, és az ujjakör ívében simítsuk 
az ujjába. 
Záródás  18-as ábra
Készítsünk vízszintes gomblyukakat 
a jelölés szerint. Középvonalban il-
lesztve gombostűzzük a jobb elejét a 
balra, jelöljük be a gombok felvarrási 
helyét, varrjuk fel a gombokat. Varrjuk 

fel a patentokat derékmagasságban 
és fent a jelölt helyeken a jobb alátét-
re és a bal elejére. 
Öv / Övbújtató  19-es ábra
Vonjuk be a ruha anyagával az öv-
csatot, ld. a 125-ösnél. Hajtsuk félbe 
hosszában az övet, az ábra szerint 
varrjuk össze a szélét 1,5 cm széle-
sen. A ráhagyást vágjuk keskenyre, a 
sarkokon ferdén vágjuk le. Fordítsuk 
ki, és vasaljuk le az övet. Nyitott végét 
tisztázzuk el, és kb. 3 cm-t bújtassunk 
a csatba, varrjuk rá. A bújtatóhoz sza-
bott pánt szélét 7 mm szélesen vasal-
juk a fonákjára, majd hajtsuk félbe 
hosszában színével kifelé, vasaljuk le 
és keskenyen varrjuk össze a szélét. 
Vágjuk 6 egyenlő darabra. Gombos-
tűzzük a szoknya felvarrása fölé az 
eleje és háta szűkítők varrásán és az 
oldalvarráson. Keskenyen varrjuk fel 
a végüket.

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
C szabásmintaív: 1 -13

Felfektetési rajzok
140 cm széles bélés

140 cm széles anyag

Szabás: 
színével 
befelé 
hajtott dupla 
anyagból. 

1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15


