
118 Ruha  ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 105 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,80 m 140 cm szé-
les poliészterkrepp; 1,25 m 140 cm 
széles bélés; rávasalható szövött köz-
bélés; 1 db 60 cm-es rejtett cipzár és 
hozzávaló varrógéptalp
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férc-
cel jelöljük át az anyag színére a fel-
hajtás, ez eleje közepe és a háta lé-
péshasíték vonalát.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján és ujja alján 4 cm felhajtás
Szabás:
1 eleje  2x
2 eleje oldalrész  2x
3 háta   2x
4 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
5 eleje oldalsó szoknyarész  2x
6 eleje betétrész  2x
7 háta szoknyarész  2x
8 háta övrész  2x
9 ujja  2x
A bal háta szoknyarész hasíték szélét 
a jelölt „Links Kante” vonal mellett 1,5 
cm-re vágjuk le. 
Bélés: 
1 eleje  2x
2 eleje oldalrész  2x
3 háta   2x
4 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
5 eleje oldalsó szoknyarész  2x
6 eleje betétrész  2x
7 háta szoknyarész 
a bélés vonaláig   2x
8 háta övrész  2x
A 7-es rész szabása előtt a szabás-
mintán hajtsuk el az alámenetet az 
alátéttel.
Közbélés: Vasaljunk 3 cm széles 
közbéléscsíkot a bélés nyakkivá-
gás szélére (1-es és 3-as részek 
fonákoldaálra).  
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés
Szűkítő  1-es ábra
Férceljük össze az eleje szűkítőit. Ösz-
szevarráskor fogjunk alá 3 cm széles 
maradék anyagból szabott ferdepán-
tot a szűkítőnek azon oldalán, ahol 
majd később letűzzük. A szűkítőt ol-
dalra, a ferdepántot középre vasaljuk. 
Színéről, 5 mm szélesen tűzzük le a 
szűkítőket, a ferdepántot fogjuk a var-
rásba, a szűkítő csúcsa felé elkeske-
nyedve. Húzzuk be, és csomózzuk el 
a szálakat. Ugyanígy varrjuk össze a 
háta és a háta szoknyarész szűkítőit 
is. 
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Extra szabásminta, világoskék 
alányomással
Kiszabandó részek: 
C szabásmintaív: 1-6
D szabásmintaív: 7-9

Eleje szabásvonalvarrás/ 
eleje középvarrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
oldalrészt az elejére, gombostűzzük 
és varrjuk össze a szabásvonalvarrást, 
1-es varrásjel. A ráhagyást vágjuk le 1 
cm szélesre, és vasaljuk szét. 5 mm 
szélesen tűzzük le a varrást, ekkor a 
ráhagyást is varrjuk vele. Varrjuk ösz-
sze az eleje középvarrást. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. Mindkét oldalról 5 
mm szélesen tűzzük le a középvar-
rást.
Szoknya/ eleje betétrész 3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük és varrjuk az eleje betétrészeket 
az eleje szoknyarészekre, 4-es var-
rásjel. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
és vasaljuk a betétrészbe. A felvarrás 
mentén 5 mm szélesen tűzzük le a 
betétrészt. 
Eleje szoknyarész 
szabásvonalvarrása  4-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje oldalsó szoknyarészeket az ele-
je szoknyarészre, gombostűzzük és 
varrjuk össze a szabásvonalvarrást, 
5-ös varrásjel. A ráhagyást vágjuk le, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
az eleje közepe felé. 5 mm szélesen 
tűzzük le a varrást, ekkor a ráhagyást 
is fogjuk bele. 
Háta övrész  5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a háta övrészeket a háta 
szoknyarészre, 6-os varrásjel. A ráha-
gyást vágjuk keskenyre, és vasaljuk 
az övrészbe. 5 mm szélesen tűzzük le 
az övrészt a felvarrás mentén. 
Háta középvarrás/ 
Hasíték 6-os ábra
Tisztázzuk el a háta szoknyarész szé-
lét. Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta szoknyarészeket, 
férceljük össze a középvarrást és 
folytatólag a lépéshasítékot. Varrjuk 
össze a középvarrást az alsó hasíték-
jeltől a cipzár jelölt vége előtt 5 cm-ig 
(nyíl). Vágjuk be a jobb szoknyarészt 
az alámenet alsó végén a tűzésvona-
lig (nyíl).  
Takart lépéshasíték  7-es ábra
Vasaljuk szét a középvarrás ráhagyá-
sát a bevágásig. A hasítékráhagyást 
a bevágástól vasaljuk a bal háta 
szoknyarészbe. vasaljuk be a hajtás-
vonalon a jobb szoknyarész alátétét. 
Felső szélét férceljük a szoknyarész-

re. Kívülről, a jelölés szerint tűzzük le 
ferdén a bal háta szoknyarészt, ekkor 
az alátétet és alámenetet is varrjuk le. 
Bontsuk ki a fércelést.
Derékvarrás  8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a háta alkatrészeket az öv 
felső szélére. A ráhagyást vasaljuk a 
hátába. Ugyanígy gombostűzzük és 
varrjuk az elejét az eleje szoknyarész-
re, a szabásvonalvarrásokat illesszük 
egymásra. A ráhagyást vasaljuk az 
elejébe. 
Cipzár bevarrása  9-es ábra
Felső oldalával lefelé fektessük a 
cipzárt a háta egyik szélére az anyag 
széle mellett 5 mm-rel. A fogazat a 
nyakkivágás varrásvonalán kezdődik. 
Cipzárbevarró talppal varrjuk be a cip-
zárt a hasítékjelig. Ugyanígy varrjuk fel 
a másik cipzárpántot is. 
Maradék háta középvarrás 
 10-es ábra
Kissé zárjuk a cipzárt. Színt színnel 
szemben fektessük egymásra a háta 
szoknyarészeket, varrjuk össze a kö-
zépvarrást minél közelebb a cipzár 
tűzésvonaláig, ekkor a cipzárpánt 
végét kissé húzzuk ki. Vasaljuk szét a 
ráhagyást.
Váll- és oldalvarrás  11-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
hátát az elejére, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát, 2-es varrásjel, 
ekkor a háta válla szélét kissé tartsuk 
be. Gombostűzzük és varrjuk össze 
az oldalvarrást, 3-as varrásjel, ekkor 
a vízszintes varrásokat illesszük egy-
másra. Tisztázzuk el, és vasaljuk szét 
a ráhagyást. 
Felhajtás  12-es ábra
A hasítékalátétet simítsuk ki. Tisztáz-
zuk el, hátuk férceljük le, vasaljuk le, 
és laza kézi öltésekkel varrjuk le a fel-
hajtásráhagyást. Hajtsuk be, és kézzel 
öltük a felhajtásra a hasítékalátétet. 
Bélés varrása 13-as ábra
Varrjuk össze a szűkítőket és varráso-
kat a ruhának megfelelően. A hasíték-
jelek között varrjuk össze a háta kö-
zépvarrást. A ráhagyást tisztázzuk el, 
és vasaljuk szét, folytatólag vasaljuk 
be a hasítékráhagyást. 
Nyakkivágás  14-es ábra
Színt színnel szemben húzzuk a bé-
lést a ruhára, gombostűzzük össze a 
nyakkivágást, a vállvarrásokat ekkor 
illesszük egymásra. A hasíték széle 
előtt 5 mm-rel hajtsuk ki a bélés szé-
lét, gombostűzzük meg. A ráhagyást 
a cipzárpántokkal együtt hajtsuk ki, 
és a bélés fölött gombostűzzük mg.  
Varrjunk végig a nyakkivágás mentén. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, az ívelt 
részeken vágjuk be.
Nyakkivágás 15-ös ábra
Hajtsuk fel a bélést a kivágásba, a 
ráhagyást vasaljuk a bélésbe, és szo-
rosan a felvarrás mellett varrjuk a bé-
lésre a háta széléhez minél közelebb. 
Bélés bevarrása  16-os ábra
Hajtsuk be a bélést, Férceljük és va-
saljuk le a nyakkivágást. Férceljük 
össze a karkivágást. Behajtva, kézzel 
varrjuk a bélés háta szélét a cipzár-
pántokra. A bélés alsó szélét vasaljuk 
be 3 cm szélesen, behajtva gombos-
tűzzük le, és keskenyen tűzzük le a 
ruhánál 1,5 cm-rel rövidebbre

Bélés a lépéshasítéknál 17-es ábra
A hasíték fölött gombostűzzük egy-
másra a háta középvarrásokat. A 
jobb bélésszoknyát gombostűzzük 
és kézzel varrjuk az alátétre. A bal bé-
lésszoknyát az ábra szerint az alátét 
szélességében vágjuk be, és az aljáig 
vágjuk le. A sarokban vágjuk be a bé-
lést, szélét behajtva, kézzel varrjuk le 
az ábra szerint.
Ujja varrása  18-as ábra
Gombostűzzük és varrjuk össze, majd 
vasaljuk lefelé az ujjaszűkítőt. Hajtsuk 
össze hosszában színével befelé az 
ujját. Varrjuk össze az ujja varrását. 
A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. Az ujjafelhajtást tisztázzuk el, 
hajtsuk be, gombostűzzük le, és laza 
kézi öltésekkel varrjuk le. 
Ujja bevarrása 19-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, az eleje és ujja 
10-es jelét, valamint az ujja és oldal-
varrást illesszük egymásra ekkor, az 
ujjakör jelölését pedig a vállvarrásra. 
Az ujja felől varrjuk be az ujját. A rá-
hagyást összefogva tisztázzuk el, az 
ujjakörnél simítsuk az ujjába.

Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag

140 cm széles bélés
Szabás: 
színével 
befelé haj-
tott dupla 
anyagból.
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