
103 A Nadrágszoknya dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 59 cm
Alja szárbőség: 80 cm
Hozzávalók:
1,40 – 1,40 – 1,40 – 1,45 – 1,45 –  
1,45 m 140 cm széles sztreccses pa-
mutszövet; rávasalható szövött köz-
bélés; 1 db 22 cm-es rejtett cipzár és 
hozzávaló varrógéptalp; 3 db beüthe-
tő patent
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férc-
cel jelöljük át az anyag színére az il-
lesztési vonalat, az eleje közepét és a 
felhajtás vonalát. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, alján  
3 cm felhajtás
Szabás:
1 jobb eleje középrész  1x
2 jobb eleje oldalsó rész  1x
3 záródáspánt pánt  2x
4 bal eleje  1x
5 zseblap  2x
6 oldalsó csípőrész  2x
7 háta  2x
8 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
9 háta alátét  2x
A közbélést ld. szürkével a felfek-
tetési rajzon. Vasaljunk 2 cm széles 
közbéléspántot az eleje zsebnyílás 
szélére. 
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Háta szűkítő  1-es ábra
Hajtsuk össze a hátát a szűkítő kö-
zépvonalán színével befelé. Gom-
bostűzzük és varrjuk össze a szűkítő 
vonalait. A csúcsában csomózzuk el 
a szálakat. Vasaljuk középre a szűkí-
tőket.
Svédzseb  2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a zseblapokat a zsebnyílás szélére. 
Varrjuk össze a széleket. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, és vasaljuk a zseb-
lapokba. Keskenyen varrjuk a zsebla-
pokat a felvarrásban a ráhagyásra. 
Zseblapok összevarrása 3-as ábra
Hajtsuk be a zseblapokat. Vasaljuk 
és férceljük le a széleket. A zsebnyí-
lást az illesztési vonalon férceljük az 
oldalsó csípőrészre. Gombostűzzük 
és varrjuk össze belül a zseblapokat. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk el. 
Férceljük a zseblapot az oldalsó szé-
lére.   
Eleje hajtása 4-es ábra
Hajtsuk össze az elejét színével befe-
lé úgy, hogy a hajtások jelölt vonalai 
és a nyilak vége egymásra illeszked-
jen. Gombostűzzük és varrjuk össze 
a vonalakat felülről a hajtásnyílig. A 
varrás végét visszaöltéssel rögzítsük. 

A hajtás mélységét a zsebnyílás felé 
vasaljuk. 
Záródáspánt   5-ös ábra
Erősítsük meg közbéléssel az egyik 
pánt nyelvét a patentok beütési he-
lyén. Színt színnel szemben varrjuk 
össze a pántok eleje és alsó szélét 
az ábra szerint. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk 
le, a belső sarkokban vágjuk be (nyíl). 
Fordítsuk ki a pántot, férceljük és va-
saljuk le a széleket, a nyitott széleket 
gombostűzzük össze. 

Jobb eleje szabásvonalvarrás  
 6-os ábra 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a záródáspántot az eleje középrészre, 
1-es varrásjel, az alsó széle a felhaj-
tás jelölt vonalára illeszkedik. Színt 
színnel szemben gombostűzzük az 
eleje oldalrészt a záródáspánt fölött 
az eleje középrészre. Varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást. Vágjuk keskeny-
re a ráhagyást, összefogva tisztázzuk 
el, és vasaljuk az oldalrészbe. Hajtsuk 
előre a záródáspántot. Férceljük a 
zseblapokat a felső szélére. 
Oldalvarrás 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
hátát az elejére, gombostűzzük ösz-
sze az oldalát, 3-as varrásjel. Varrjuk 
össze a jobb oldalvarrást felülről az 
aljáig. Varrjuk össze a bal oldalvarrást 
alulról a hasíték jel előtt 10 cm-ig (nyíl). 
Tisztázzuk el a ráhagyást és a hasíték 
ráhagyását is. Vasaljuk szét a ráha-
gyást. Varrjuk be a rejtett cipzárt, ld. 
itt http://burda.hu/burda_praktikus/
cipzar-rejtve-bevarrt/
A fogazat a felső varrásvonalon kez-
dődik. Varrjuk össze a maradék bal 
oldalvarrást, ekkor a cipzárpánt alsó 
végét húzzuk kissé kifelé.
Szárak belső varrása  8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
hátát az elejére, gombostűzzük és 
varrjuk össze a szárak belső varrását, 
4-es varrásjel. Tisztázzuk el és vasal-
juk szét a ráhagyást.
Középvarrás  9-es ábra
Fordítsuk ki az egyik nadrágszárat 
fonákoldalával kifelé. Színt színnel 
szemben csúsztassuk egymásba a 
részeket. Gombostűzzük egymásra a 
szárak belső varrását. Gombostűzzük 
és varrjuk össze a középvarrást az 
eleje felső szélétől a háta felső széléig, 
a záródáspántot ne fogjuk a varrásba. 
Az ívelt részen vágjuk keskenyre a 
ráhagyást, tisztázzuk el, és az ívelés 
kezdetéig vasaljuk szét. Férceljük a 
záródáspántot a felső szélére. 

Alátét 10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a háta alátétet, varrjuk össze 
a középvarrást. Vasaljuk szét a ráha-
gyást. Színt színnel szemben fektes-
sük az eleje alátétet a háta alátétre, 
varrjuk össze a jobb oldalvarrást (a 
nadrágra szimmetrikusan), 5-ös var-
rásjel. vasaljuk szét a ráhagyást. Tisz-
tázzuk el az alátét alsó szélét.
Alátét felvarrása  11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a nadrág felső szélére, a 
háta középvarrást és a jobb oldalvar-
rást illesszük egymásra. Az alátét kes-
keny szélét a hasíték széle előtt 5 mm-
rel hajtsuk ki és gombostűzzük meg. A 
nadrág ráhagyását a cipzárpántokkal 
együtt hajtsuk ki és az alátét fölött 
gombostűzzük meg.  Varrjunk végig a 

felső széle mentén. A ráhagyást vág-
juk keskenyre.
Alátét folytatása  12-es ábra
Hajtsuk fel az alátétet. A ráhagyást 
vasaljuk az alátétbe, és szorosan a fel-
varrás mellett varrjuk le. Hajtsuk be az 
alátétet, vasaljuk le a szélét, keskeny 
szélét kézzel varrjuk a cipzárpántokra, 
alsó szélét öltsük a középvarrás és a 
jobb oldalvarrás ráhagyására. 
Záródás/ felhajtás  13–as ábra
Gombostűzzük a záródáspánt nyelvét 
a bal elejére. A jelölés szerint üssük be 
a patent felső részeket díszítésül, ek-
kor a felső zseblapot is fogjuk bele, de 
az oldalsó csípőrészt nem!
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, va-
saljuk be és férceljük le. Színéről, lát-
hatatlan, laza kézi öltésekkel varrjuk le. 

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek: A szabásmintaív 4, 6, 7 és 9
B szabásmintaív: 1, 2, 3, 5 és 8

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: Egyrétegű anyagból, a felfektetési rajz szerint, az anyag színe 
felül van. A szaggatott vonallal jelölt részeket írott oldalával lefelé is 
fektessük fel. 
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