
104 Ruha ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 105 cm
Hozzávalók:
2,80 – 2,85 – 2,85 – 2,90 – 2,90 –  
2,95 m 140 cm széles pamutsztreccs; 
rávasalható szövött közbélés; 10 db 
gomb és 1 db lapos belső gomb; 
gomblyukvarró cérna
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Az il-
lesztési vonalon ragasszuk össze az 
1-es és 1A, a 2-es és 2A, valamint a  
6 és 6A részt. Szabás után a zseb vo-
nalát, a hajtásvonalat, a felhajtás vo-
nalát és az eleje középvonalát férccel 
jelöljük át az anyag színére. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, alján 
(2-es és 3-as rész) 4 cm felhajtás, az 
a) – c) részek ráhagyását az adatok 
már tartalmazzák
Szabás:
1 eleje  2x
1A eleje hosszabbítás
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
2A háta hosszabbítás
3 oldalrész  2x
4 pánt a karkivágáshoz 4x
5 állógallér, félbehajtott anyagból  2x
6 eleje alátét  2x
6A eleje alátét hosszabbítás
7 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
8 zseblap  4x
9 vállpánt  4x
a) zsebpánt 2x 9 cm széles, 19 cm 
hosszú
b) megkötős öv 4x 8 cm széles, 91 – 
93 – 95 – 97 – 99 – 101 cm hosszú
c) pánt a bújtatóhoz 4 cm széles, 18 
cm hosszú
A közbélést ld. szürkével a felfekte-
tési rajzon. Az eleje és az oldalrész 
összevarrása után vasaljunk 4 cm 
széles, 20 cm hosszú közbéléscsíkot 
a zsebnyílás szélére.
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Szűkítők / Eleje szabásvonal varrá-
sa  1-es ábra
Varrjuk össze és vasaljuk le az ele-
je szűkítőit. Színt színnel szemben 
fektessük az oldalrészt az elejére, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást, 1-es varrásjel, 
ekkor az oldalrész felhajtásráhagyása 
alul kiáll. Tisztázzuk el és vasaljuk szét 
a ráhagyást. Vasaljunk 4 cm széles, 
20 cm hosszú közbéléscsíkot a zseb 
vonalára.   
Zsebpántos zseb  2-es ábra
Hajtsuk fele szélességűre színével 
befelé a zsebpántot. Varrjuk össze a 
keskeny szélét. Vágjuk keskenyre a 
ráhagyást. Fordítsuk ki, és vasaljuk le 
a pántot. Nyitott szélét tisztázzuk el. 
Gomblyukvarró cérnával, 7 mm szé-

lesen, nagy öltéshosszal tűzzük le a 
pántot. A zseblapok felvarrási szélé-
nek ráhagyását vágjuk le 7 mm szé-
lesre. Gombostűzzük a zsebpántot 
felső oldalával az elejére: nyitott széle 
a zseb jelölt vonalára illeszkedjen.
Zsebpánt és zseblap felvarrása 
3-as ábra
Férceljük az egyik zseblapot a zseb-
pánt fölé. A másik zseblapot az ábra 
szerint férceljük fel: a szélek illesz-
kedjenek. Varrjuk fel 7 mm szélesen a 
zsebpántot és a zseblapokat, a felsőt 
mindkét végén 5 mm-rel rövidebben 
varrjuk, mint a zsebpántot. 
Eleje bevágása  4-es ábra
Vágjuk be az elejét a tűzésvonalak 
között a zsebpánt felvarrásának vége 
előtt 1 cm-ig, a sarkok felé ferdén az 
utolsó öltésig. Húzzuk be a zseblapo-
kat a bevágáson. Hajtsuk a zsebpán-
tot az oldalsó széle felé, férceljük az 
elejére.  
Zseblapok összevarrása 5-ös ábra
Hajtsuk be a bevágás végén levő kis 
háromszögeket. Gombostűzzük ösz-
sze, és vágjuk egyformára a zsebla-
pokat. Varrjuk össze a zseblapokat, 
ekkor varrjunk át a háromszögeken. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el. 
A már meglevő tűzésvonalban varrjuk 
a zsebpánt keskeny végét az elejére. 
Háta szabásvonalvarrás 6-os ábra 
Színt színnel szemben fektessük az 
oldalrészt a hátára, gombostűzzük 
össze a háta szabásvonalat, 2-es var-
rásjel, varrjuk össze. A ráhagyást tisz-
tázzuk el és vasaljuk szét.  
Karkivágáspánt  7-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a közbéléssel megerősített pántot a 
karkivágásra, a pánt és az oldalrész 
3-as jelölését illesszük egymásra. 
Varrjuk fel a pántot. A ráhagyást vág-
juk keskenyre, az ívelésnél vágjuk be, 
és vasaljuk a pántba.   
Vállvarrás  8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
a vállát, ekkor a háta vállát tartsuk be, 
a karkivágáspánt felvarrását illesszük 
egymásra. Varrjuk össze a vállát. A rá-
hagyást tisztázzuk el és vasaljuk szét. 
Varrjuk össze a közbélés nélküli karki-
vágáspánt vállát (= karkivágás alátét). 
Varrjuk össze az alátét vállát, 5-ös var-
rásjel. A ráhagyást vágjuk keskenyre 
és vasaljuk szét. Tisztázzuk el az alá-
tét belső szélét.
Karkivágás  9-es ábra

Színt színnel szemben gombostűzzük 
a karkivágás alátétet a karkivágásra, 
a jelöléseket és a vállvarrást illesszük 
egymásra. Varrjuk össze. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelésnél vágjuk 
be. Férceljük le belül az alátétet. Va-
saljuk le a szélét. A ruha színe felől 
gomblyukvarró cérnával, 7 mm széle-
sen tűzzük le a pánt felvarrását és a 
karkivágás szélét.  Ezzel felvarrjuk a 
karkivágás alátétet. 
Állógallér / alátét  10-es ábra
Az ábra szerint varrjuk össze a gallér 
részeit. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
az ívelésnél vágjuk be. Fordítsuk ki, 
vasaljuk le, és gomblyukvarró cérná-
val tűzzük le 7 mm szélesen a gallért. 
A jelölések között férceljük a nyakkivá-
gásra, 6-os varrásjel, a gallér jelöléseit 
illesszük a vállvarrásokra. Színt színnel 
szemben gombostűzzük az alátétet 
az elejére és a nyakkivágásra. Varrjuk 
fel az alátétet, ekkor a gallért is fogjuk 
közre. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
az ívelésnél vagdossuk be. 
Felhajtás / széle letűzése  11-es ábra
Tisztázzuk el a felhajtásráhagyást. 
Hajtsuk be az alátétet és a felhajtást. 
Férceljük és vasaljuk le a szélét. Fércel-
jük le a felhajtást, és laza kézi öltéssel 
varrjuk le. Az alátét belső szélét kézzel 
varrjuk a vállvarrás ráhagyására. 7 mm 
szélesen tűzzük le az eleje szélét, a 
kihajtó és gallér felvarrását, a varrást 
ekkor az eleje szabásvonalvarrásnál 
kezdjük és fejezzük be.
Vállpánt  12-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zünk össze egy közbéléssel megerő-
sített és egy sima vállpántot. Varrjuk 
össze, a végét hagyjuk nyitva. Fordít-

suk ki, vasaljuk le, és 7 mm szélesen 
tűzzük le a pántot. Gombostűzzük 
a vállvarrás alá a pántot: a karkivá-
gás szélét a hajtásvonalra illesszük. 
A már meglevő tűzésvonalon varrjuk 
fel a pántot. Fektessük a vállvarrásra, 
gombostűzzük meg, és egy gombba 
felvarrásával rögzítsük a pántot. 
Megkötős öv  13-as ábra
Színt színnel szemben varrjuk össze 
egy hosszú darabbá az öv részeit (b). 
A ráhagyást vasaljuk szét. Színt szín-
nel szemben gombostűzzük össze 
a külső és belső részt. Varrjuk össze 
körben, a végét kerekítsük le, kis nyí-
lást hagyjunk nyitva a kifordításhoz. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az íves 
végén vágjuk be. Fordítsuk ki, és va-
saljuk le az övet, varrjuk össze a nyí-
lást, és 7 mm szélesen tűzzük le kör-
ben a szélét. 
Övbújtató  14-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével ki-
felé, és vasaljuk le a pántot. Vasaljuk 
be a középvonalig a pánt hosszanti 
széleit. Varrjuk össze a szélét, tűzzük 
le a hajtott szélét is. Vágjuk két egyen-
lő darabra a pántot. Végüket hajtsuk 
be. Gombostűzzük a bújtatókat a háta 
szabásvonalvarrásra a jelölés szerint. 
Keskenyen tűzzük le a végüket.
Záródás  15-ös ábra
A szabásminta alapján krétával jelöljük 
be az elején a gombok és gomblyukak 
helyét. Készítsünk vízszintes gomb-
lyukakat a jobb eleje eleje szélébe, és 
egyet felül a bal eleje szélébe a gomb 
méretének megfelelően. Varrjuk fel a 
gombokat a megfelelő helyre, a belső 
gombot a jobb alátétre.



AAA

Extra szabásminta
rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek: 
A szabásmintaív 1 és 5-9
B szabásmintaív: 2 - 4

Felfektetési rajz
140 cm széles pamutsztreccs

Szabás: egyrétegű anyagból, az anyag színe alul van. 

WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff 140 cm 55 “ 34 - 44
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