
112 A, B Miniszoknya   dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 45 cm

Hozzávalók:
Minden mérethez 0,95 m 140 cm széles 
sztreccsgabardin; rávasalható szövött 
közbélés; 1 db 22 cm-es rejtett cipzár 
és hozzávaló varrógéptalp; 2 db gomb; 
gomblyukvarró cérna a letűzéshez
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Szabás után férccel jelöljük át az anyag 
színére az oldalsó csípőrészbe az il-
lesztési vonalat. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben
Szabás:
21 eleje szoknyarész  2x
22 zseblap  2x
23 oldalsó csípőrész  2x
24 háta szoknyarész  2x
25 eleje derékrész  4x
26 háta derékrész  4x
27 eleje gomboláspánt  2x
Vasaljunk közbélést a külső eleje és 
háta derékrészre (2-2x 25 és 26-os 
rész) és a 27-es részre, valamint 3cm 
széle közbéléspántot az eleje szoknya-
rész zsebnyílás szélére

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Svédzseb  1-es ábra 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a zseblapot az eleje szoknya-
rész zsebnyílás szélére (1 jel). Hajtsuk 
be a zseblapot, férceljük és vasaljuk 
le. A zsebnyílás szélét gomblyukvarró 
cérnával, nagy öltéshosszal tűzzük le 
keskenyen és 7 mm szélesen. 

Zseblapok összevarrása  2-es ábra
Gombostűzzük az eleje szoknyarészt 
az oldalsó csípőrészre: ekkor a zseb-
nyílás szélét a jelölt illesztési vonalra 
fektessük. Gombostűzzük és varrjuk 
össze a zseblapok szélét. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el. Férceljük a 
zseblapokat a szoknya oldalsó és felső 
szélére. 

Eleje középvarrása  3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra az eleje szoknyarészeket, gom-
bostűzzük és varrjuk össze a középvar-
rást. A ráhagyást összefogva tisztázzuk 
el, és vasaljuk a jobb szoknyarészbe. 
Kívülről keskenyen és 7 mm szélesen 
tűzzük le a középvarrást a színéről, ek-
kor a ráhagyást is fogjuk a varrásba. 

Eleje gomboláspánt/ 
eleje derékrész  4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a gomboláspántokat, az ábra 
szerint varrjuk össze a széleket. A rá-
hagyást vágjuk keskenyre, a sarkokon 
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ferdén vágjuk le. Fordítsuk ki, és vasal-
juk le a gomboláspántot. Keskenyen 
és 7 mm szélesen tűzzük le a széleket. 
Férceljük a gomboláspántot a közbé-
léssel megerősített bal eleje derékrész 
eleje szélére. 

Eleje derékrész felvarrása  
 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a külső (közbéléssel megerősí-
tett) eleje derékrészeket, varrjuk össze 
a középvarrást. A ráhagyást vasaljuk a 
jobb derékrészbe. keskenyen és 7 mm 
szélesen tűzzük le a varrást. Varrjuk 
össze a belső eleje derékrészek kö-
zépvarrását. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a külső eleje derékrészt az 
eleje szoknyarészre, a középvarrásokat 
ekkor illesszük egymásra. A ráhagyást 
vasaljuk a derékrészbe. 

Háta derékrész felvarrása 
 6-os ábra 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a külső (közbéléssel megerő-
sített) háta derékrészeket a háta szok-
nyarészekre (3 jel). A ráhagyást vasal-
juk a derékrészbe. Keskenyen és 7 mm 
szélesen tűzzük le kívülről a felvarrás 
mentén az eleje és háta derékrészeket, 
ekkor az eleje derékrésznél szakítsuk 
meg a varrást. Húzzuk be a szálakat, 
csomózzuk el vagy varrjuk el. Tisztáz-
zuk el a háta szoknyarész szélét. 

Háta hasíték
A derékpánt felső szélétől varrjuk be a 
háta hasítékba a cipzárt, ld. itt: http://
burda.hu/burda_praktikus/cipzar-
rejtve-bevarrt/

Háta középvarrás 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta szoknyarészeket, 
gombostűzzük és varrjuk össze a kö-
zépvarrást alulról a cipzárig, ekkor a 
cipzárpánt alsó végét kissé húzzuk ki-
felé. Visszaöltéssel rögzítsük a varrást 
vasaljuk szét a ráhagyást. 

Oldalvarrás  8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük a há-
tát az elejére, gombostűzzük és varrjuk 
össze az oldalvarrást. Ügyeljünk, hogy 
a derékrészek felvarrását pontosan 
egymásra illesszük. A ráhagyást tisz-
tázzuk el és vasaljuk szét. Varrjuk ösz-
sze a belső derékrészek oldalvarrását  
(4 jel). Vágjuk keskenyre, és vasaljuk 
szét a ráhagyást. Tisztázzuk el a derék-
rész alsó szélét. 

Belső derékrész  9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
belső derékrészt a már felvarrtra, az ol-
dalvarrásokat ekkor illesszük egymás-
ra. A hátsó szélét a hasíték széle előtt 
5 mm-rel hajtsuk ki és gombostűzzük 
meg. A szoknya hátsó szélét a cipzár-
pántokkal hajtsuk ki, és gombostűzzük 
meg. Varrjuk össze a felső szélét, vág-
juk keskenyre a ráhagyást. 

Derékrész letűzése  
 10-es ábra
Hajtsuk be a derékrészt, vasaljuk le a 
szélét. Gombostűzzük és kézzel varr-
juk a hátsószélét a cipzárpántokra. A 
derékrész alsó szélét gombostűzzük a 
felvarrására. Kívülről varrjunk végig a 
felvarrás hornyában, ekkor a belső de-
rékrészt is fogjuk a varrásba. Keskenyen 

és 7 mm szélesen tűzzük le a derékrész 
felső szélét, ekkor szakítsuk meg a var-
rást az eleje gomboláspántnál. Húzzuk 
be és varrjuk el a szálakat. 

Felhajtás  11-es ábra
Tisztázzuk el a szoknya alsó szélét. 
Vasaljuk be, és gombostűzzük meg 
a felhajtásráhagyást. Gomblyukvar-
ró cérnával 1 cm szélesen tűzzük le a 
szoknya alsó szélét, ekkor a levarrjuk a 
felhajtásráhagyást. 

Gombok felvarrása  12-es ábra
Varrjunk fel 2 db gombot az eleje 
gomboláspántra, ekkor szúrjunk át a 
derékrészen is. 

Felfektetési rajz
A, B modell
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla 
anyagból.
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