
113 Ruha ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Szoknya hossza: 65 cm
Hozzávalók:
3,00 – 3,00 – 3,10 – 3,10 – 3,20 – 3,20 
m 140 cm széles sztreccses pamut-
anyag; rávasalható szövött közbélés; 
1 db 40 cm-es rejtett cipzár és hozzá-
való varrógéptalp; 6 db gomb
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Az 
eleje záródás gomblyukjelölése=  
34-es méret. Többi méret: a felsőt a 
felső szélétől ezzel azonos távolság-
ban jelöljük be, az alsó helye minden 
méretnél ugyanaz, a maradékot he-
lyezzük el a kettő között középre. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, az a) 
– e) részek ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 elejepánt  2x
3 mellrész  2x
4 háta, félbehajtott anyagból  1x
5 vállrész, félbehajtott anyagból  2x
6 eleje csípőrész, 
félbehajtott anyagból  1x
7 háta csípőrész, 
félbehajtott anyagból  1x
8 ujja  2x
9 gallér állórész, 
félbehajtott anyagból  2x
10 gallér fekvőrész, 
félbehajtott anyagból  2x
szoknya felsőrész 2x 111 – 113 – 115 
– 117 – 119 – 121 cm széles, 29 cm 
magas
szoknya alsórész 2x 111 – 113 – 115 
– 117 – 119 – 121 cm széles, 26 cm 
magas
ferde szálirányú szoknyapánt 2x 111 
– 113 – 115 – 117 – 119 – 121 cm szé-
les, 12 cm magas 
kézelő 2x 28,5 – 29 – 29,5 – 30,5 31 – 
32 cm hosszú, 10 cm széles 
ferde szegőpánt az ujjahasítékhoz 2x 
15 cm hosszú, 3 cm széles
A közbélést ld. szürkével a felfekte-
tési rajzon (2, 9, 10, d rész) Vasaljunk  
2,5 x 5 cm közbélést az eleje hasíték 
végébe.
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Elejepánt/ Pólónyak  1-es ábra
Vágjuk le 1 cm szélesre az elejepántok 
hosszanti szélének ráhagyását. Színt 
színnel szemben gombostűzzük és 
varrjuk a pántokat a felvarrási vonalra. 
Vágjuk be az elejét középen a pántok 
között a varrás vége előtt 7 mm-ig, a 
sarkok felé ferdén az utolsó öltésig. A 
pántokat ne fogjuk a vágásba. A fel-
varrás, és a pánt másik hosszanti szé-
lének ráhagyását vasaljuk a pántba. 

Gomblyukak  2-es ábra
A hajtásvonalon hajtsuk be a pántot, 
férceljük a felvarrásra, keskenyen tűz-
zük le. Keskenyen tűzzük le a behaj-
tott szélét. Jelöljük be a gomblyukak 
helyét. A jelöléstől lefelé varrjuk be a 
gomblyukakat. 

Elejepánt alsó vége  3-as ábra
Fektessük a jobb pántot a bal fölé, 
alsó szélét középvonalban illesztve 
gombostűzzük össze. Hajtsuk le az 
elejét a pánt alsó végénél Gombos-
tűzzük a pántok végét színt színnel 
szemben az elejére. Bevágástól bevá-
gásig varrjuk az elejét a pántok alsó 
végére. A ráhagyást összefogva tisz-
tázzuk el. Hajtsuk fel az elejét. Vasal-
juk lefelé a ráhagyást.

Vállrész felvarrása  4-es ábra 
Gombostűzzük az egyik vállrészt színt 
színnel szemben a hátára. A másik 
vállrészt gombostűzzük színével a 
háta fonákjára. varrjuk össze a szé-
leket. A felvarráson át vasaljuk felfe-
lé a vállrészeket, így fonákoldalakkal 
szemben fekszenek egymáson. 

Varrjuk a vállrészeket az elejéhez  
5-ös ábra
Gombostűzzük és varrjuk a külső váll-
részt színt színnel szemben az eleje 
válla szélére. A ráhagyást vasaljuk a 
vállrészbe. A belső vállrészt behajtva 
férceljük az eleje felvarrásra. Kívülről, 
a felvarrásban keskenyen tűzzük le a 
vállrészt, ekkor a belső részt is fogjuk 
a varrásba. Férceljük össze a nyak- és 
karkivágás szélét. Gombostűzzük és 
varrjuk össze, majd vasaljuk lefelé a 
mellszűkítőt. A szűkítő csúcsában 
visszaöltés helyett csomózzuk el a 
szálakat. 

Mellrész 6-os ábra
Vasaljuk be, és behajtva tűzzük le a 
mellrész felső szélének ráhagyását, 
alsó szélének ráhagyását tisztázzuk 
el. Az egyik részt az ábra szerint hajt-
suk össze színével befelé, a hasíték-
jeleket illesszük egymásra. Varrjuk 
össze a varrást a hasítékjelig, 6-os 
varrásjel. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Húzzuk át a másik részt feléig a hasí-
tékon, ugyanúgy varrjuk össze a var-
rását. Vasaljuk szét a ráhagyást. 

Mellrész felfércelése 7-es ábra
Férceljük a mellrészt az illesztési vo-
nalon a karkivágásra és az eleje oldal-
só szélére. 

Inggallér 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
egymásra a gallér részeket. Az ábra 
szerint varrjuk össze a széleket. A rá-
hagyást vágjuk keskenyre, a sarkokon 
ferdén vágjuk le. Fordítsuk ki a gal-
lért. Vasaljuk le és keskenyen tűzzük 
le a szélét. Vasaljuk be a sima gallér 
állórész (közbélés nélküli) felvarrási 
szélének ráhagyását. Gombostűzzük 
ezt az állórészt a közbéléssel meg-
erősített fekvőrészre, a közbéléssel 
megerősített állórészt a másik fekvő-
részre. Varrjuk össze az állórészeket, 
a fekvőrészt fogjuk közre. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vágjuk be.  

Gallér felvarrása  9-es ábra
Fordítsuk ki az állórészt, férceljük 
össze és vasaljuk le a széleket. Színt 
színnel szemben gombostűzzük a 
közbéléssel megerősített állórészt a 
nyakkivágásra, a jelöléseket a vállrész 
válla jelölésére illesszük. Varrjuk fel. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, vágjuk 
be, és vasaljuk az állórészbe. A belső 
állrészt férceljük és varrjuk a felvarrás-
ra. Készítsünk vízszintes gomblyukat 
a jelöléstől az állórész jobb eleje szé-
lébe.  

Jobb oldalvarrás  10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és varr-
juk össze a jobb oldalvarrást. A ráha-
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gyást tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 

Szoknya jobb oldalvarrása 
11-es ábra
Varrjuk össze a csípőrész jobb oldal-
varrását. Színt színnel szemben varr-
juk egy hosszú darabbá a szoknya 
felsőrészt, szoknya alsórészt és a 
szoknyapántot. A szoknyapántot szí-
nével kifelé vasaljuk fele szélességűre. 
Férceljük össze a nyitott szélét. 

Szoknyarészek összevarrása 12-es 
ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a szoknyapántot a szoknya felsőrész 
alsó szélére, az oldalvarrásokat illesz-
szük egymásra. Fektessük a szoknya 
alsórészt a szoknyapánt fölé, gom-
bostűzzük rá. Varrjuk össze a szélét. 
Összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
felfelé a ráhagyást. 

Szoknya behúzása /Csípőrész  
13-as ábra
Húzzuk be a szoknya felsőrészt: nagy 
öltéshosszal varrjunk végig a felső 
szélén kétszer egymás mellett. Húz-
zuk össze az alsószálon az anyagot 
a csípőrész alsó szélének bőségére. 
Csomózzuk el a szálat. Egyenletesen 
osszuk el a bőséget. Színt színnel 
szemben gombostűzzük a szoknyát a 
csípőrész alsó szélére, az oldalvarrá-
sokat ekkor illesszük egymásra. varr-
juk rá. A ráhagyást összefogva tisztáz-
zuk el, és vasaljuk a csípőrészbe.

Szoknya felvarrása  14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a szoknyát a felsőrészre, az oldalvar-
rásokat illesszük egymásra. Varrjuk rá. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk a felsőrészbe. Varrjuk be a 
rejtett cipzárt az oldalába, ld. itt: 
http://burda.hu/burda_praktikus/
cipzar-rejtve-bevarrt/
A fogazat a felső hasítékjelnél kezdő-
dik.

Bal oldalvarrás  15-ös ábra
Kissé zárjuk össze a cipzárt. Színt 
színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, az eleje szoknyarészt a háta 
szoknyarészre. Gombostűzzük össze 
a szoknya oldalvarrását, ekkor a víz-
szintes varrásokat illesszük egymásra. 
Gombostűzzük össze a felsőrész ol-
dalvarrását a karkivágástól a cipzárig. 
Varrjuk össze az oldalvarrást alulról és 
felülről a cipzárig, a cipzárpántokat 
ekkor kissé húzzuk ki. vasaljuk szét a 
ráhagyást. 

Ujjahasíték  16-os ábra
A jelölés szerint vágjuk be az ujját. A 
bevágást húzzuk szét egyenesre, és 
keskenyen varrjuk fel a ferde szegő-
pántra. A ráhagyást vasaljuk a pántba. 
A pánt belső szélét felére behajtva 
gombostűzzük és keskenyen varrjuk 
a felvarrásra. Színt színnel szemben 
fektessük egymásra a hasíték szélét, 
és az ábra szerint ferdén tűzzük le a 

ferdepántot a hasíték végén. Hajtsuk 
félbe hosszában az ujját, varrjuk össze 
az ujja varrását. A ráhagyást összefog-
va tisztázzuk el, és vasaljuk oldalra. 

Kézelő  17-es ábra
A ferdepánt eleje szélét a hasítéknál 
hajtsuk be és gombostűzzük meg. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a kézelőt az ujja alsó szélére, 
ekkor a hasíték eleje szélén 1,5 cm-rel, 
a hasíték hátsó szélén 3,5 cm-rel (eb-
ből 2 cm alámenet) nyúlik túl. A felvar-
rás és a kézelő másik hosszanti szé-
lének ráhagyását vasaljuk a kézelőbe. 
Hajtsuk félbe a kézelőt színével befelé. 
varrjuk össze a két végét. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. 

Kézelő  18-as ábra
Fordítsuk ki a kézelőt. Belső szélét 
férceljük a felvarrásra. Vasaljuk le, és 
keskenyen tűzzük le körben a kézelőt, 
ekkor a belső szélét is varrjuk le. Ké-
szítsünk gomblyukat a kézelő eleje 
szélébe.  

Ujja bevarrása  19-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, ekkor az ujja 
és az eleje 11-es jelölését, az ujja- és 
oldalvarrást egymásra, az ujjakör je-
lölését a vállrész válla jelölésre illesz-
szük. Az ujja felől férceljük be az ujját, 
ekkor a csillagok között tartsuk be az 
ujjakört. Varrjuk be az ujját. A ráha-

gyást összefogva tisztázzuk el, és az 
ujjakör részen simítsuk az ujjába.

Felhajtás  20-as ábra
A felhajtást tisztázzuk el, és 4 cm 
szélesen vasaljuk be. Laza, kézi ölté-
sekkel, láthatatlanul varrjuk le, ehhez 
a szoknyán csak 1-2 szálat emeljünk 
a tűre a szövetből. Varrjuk fel a gom-
bokat a bal elejepántra, a kézelő hátsó 
szélére és a gallér állórészre. 

Felfektetési rajz
140 cm széles pamutanyag

Szabás: A felfektetési rajz szerint, egyrétegű anyagból. A jobb és bal 
alkatrészeket szimmetrikusan szabjuk. 

WEBKANTE

WEBKANTE

Stoff 140 cm 55 “ 34 - 44
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