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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 58 cm
Hozzávalók:
2,40 –2,40 – 2,40 – 2,40 – 2,45 –  
2,45 m 140 cm széles viszkóz-selyem 
keverékanyag; rávasalható szövött 
közbélés; 7 db gomb; 80 – 80 – 90 – 
90 – 100 – 100 cm 7 mm széles pa-
mutszalag 
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Gomblyukjelölés az 1-es részben = 
34-es méret. Többi méret: a felsőt a 
kivágás szélétől ezzel azonos távol-
ságban jelöljük be, a derékvonal alatti 
gomblyuk minden méretnél azonos 
helyen van, a felsőrészben jelöljünk be 
még egyet a kettő közé, a szoknya-
részbe még négyet lefelé 10,5 cm-es 
közönként. Szabás után férccel jelöl-
jük át az anyag színére az eleje köze-
pét és a hajtásvonalát. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, alján  
3 cm felhajtás, az a) rész ráhagyását 
az adatok már tartalmazzák
Szabás:
1 eleje  2x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 eleje szoknyarész  2x
4 háta szoknyarész  2x
5 ujja  2x
6 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
a) ujjapánt 2x 27 – 28 – 28,5 – 29,5- 30 
– 31 cm hosszú, 6 cm széles

Vasaljunk közbélést az 1-és 3-as rész-
re szabott alátétre és a háta alátétre.  
Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Mellszűkítő/ váll- és oldalvarrás 
1-es ábra = 4
Gombostűzzük és varrjuk össze az 
eleje szűkítő vonalait. A csúcsában 
csomózzuk el a szálakat. Vasal-
juk lefelé a szűkítőket. Színt színnel 
szemben fektessük az elejét a hátára, 
gombostűzzük össze az előrehozott 
vállvarrást. Gombostűzzük össze az 
oldalát. Varrjuk össze a varrásokat. 
A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el és vasaljuk 
a hátába.  

Szoknya/ háta középvarrás, 
oldalvarrás  2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a háta szoknyarészeket, varr-
juk össze a középvarrást. Színt szín-
nel szemben gombostűzzük az eleje 
szoknyarészt a háta szoknyarészre, 
varrjuk össze az oldalvarrást. A ráha-
gyást tisztázzuk el, és vasaljuk szét.  . 

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

Derék behúzása 3-as ábra
A felsőrész és a szoknya felső szélének 
behúzásához nagy öltéshosszal varr-
junk végig a jelölt varrásvonal mindkét 
oldalán 3 mm szélesen a csillagjelölé-
sek között. Fogjuk meg az alsószálat 
és toljuk össze rajta az anyagot a hátán 
és háta szoknyarészen 25 – 26 – 27 – 
28 – 29 -30 cm –re, az elején és eleje 
szoknyarészen 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 10,5 
– 11 cm-re. Csomózzuk el a szálakat, 
egyenletesen osszuk el a bőséget. 

Derékvarrás  4-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a felsőrészt a szoknya felső szélére, il-
lesszük egymásra az oldalvarrást és az 
eleje és háta középvarrást. Gombos-
tűzzük és varrjuk össze a derékvarrást 
(5 jel) a behúzás varrásai között. A rá-
hagyást vágjuk 1 cm szélesre, össze-
fogva tisztázzuk el. A varrás rögzítésé-
hez gombostűzzük a pamutszalagot 
az eleje közepétől az eleje közepéig a 
varrásra. A másik oldalról a varrás hor-
nyában tűzzük le, a szalagot fogjuk a 
varrásba. Húzzuk ki a behúzás szálait. 
A ráhagyást vasaljuk a felsőrészbe.

Felhajtás/alátét   5-ös ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, férceljük, és laza kézi öl-
tésekkel varrjuk le. Színt színnel szem-
ben gombostűzzük a háta alátétet az 
elejére szabott alátét vállára, varrjuk 
össze az alátét vállát (2 jel). A ráha-
gyást vasaljuk szét, tisztázzuk el az 
alátét szélét. 

Kivágás/ alátét  6-os ábra 
A felsőrészre szabott alátétet hajtsuk 
ki, színt színnel szemben gombostűz-
zük a kivágásra, a vállvarrásokat ek-
kor illesszük egymásra. Varrjuk össze 
a kivágás szélét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be. 
Hajtsuk az alátétet a kivágásba. A rá-
hagyást vasaljuk az alátétbe, és szoro-
san a varrás mellett varrjuk rá. 

Alátét 7-es ábra
Az alátétet fordítsuk be, folytatólag 
hajtsuk be a hajtásvonalon a rásza-
bott alátétet. Férceljük és vasaljuk le a 
szélét. Az alátét belső szélét öltsük a 
vállvarrás, a derékvarrás és a felhajtás 
ráhagyására. Az alátét alsó szélét is 
öltsük a felhajtásra. 

Ujja varrása  8-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé az ujját. Gombostűzzük és varrjuk 
össze az ujja varrását. A ráhagyást 
vágjuk 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el és vasaljuk oldalra. 

Ujjapánt  9-es ábra
Az ujja alsó szélének behúzásához 
nagy öltéshosszal varrjunk végig a je-
lölt varrásvonal mindkét oldalán. Hajt-
suk össze az ujjapántot, varrjuk össze 
a keskeny szélét, vasaljuk szét a rá-
hagyást. Húzzuk be az ujja alsó szélét 
az ujjapánt bőségére. Csomózzuk el a 
behúzás szálát. Osszuk el egyenlete-
sen a bőséget. 

Ujjapánt felvarrása 10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a pántot az ujja alsó szélére, a varrá-
sokat illesszük egymásra. A behúzás 
vonalai között varrjuk fel az ujjapántot. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és va-

saljuk az ujjapántba. Az ujjapánt má-
sik szélét 1,5 cm szélesen vasaljuk 
be. Hajtsuk össze az ujjapántot úgy, 
hogy a bevasalt széle a felvarrásra il-
leszkedjék. Kézzel varrjuk vagy tűzzük 
az ujjapánt belső szélét a felvarrásra. 

Ujja bevarrása  11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: ekkor az ujja 
és az eleje 7-es jelét, az ujja- és az 
oldalvarrást egymásra, az ujjakör jelö-
lését a háta válla jelölésére illesszük. 
Férceljük be az ujját, ekkor a csillagok 
között tartsuk be az ujját. Az ujja felől 
varrjuk be az ujját.  A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el 
és az ujjakör ívén vasaljuk az ujjába.  
Záródás  12-es ábra
Varrjunk vízszintes gomblyukakat a 
jelöléstől befelé a ruha jobb elejébe, 
varrjuk fel a gombokat ennek megfe-
lelő helyre a bal elejére.

Felfektetési rajz
A, B modell
140 cm széles anyag Szabás: színével 

befelé hajtott dupla 
anyagból. 

WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff A+B 140 cm 55 “
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