
104 A B Ruha ddd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Szoknya hossza: 65 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,95 m 140 cm szé-
les dzsörzé; rávasalható szövött köz-
bélés; 1,2 cm széles formára vasalható 
közbélésszalag; 0,85 m 7 mm széles 
gumi; 0,45 m 3 cm széles gumi
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férccel 
jelöljük át az anyag színére a hajtásvo-
nalakat, az alátét hajtásvonalát és az 
eleje közepét.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, a karkivágásnál 
1 cm, alján 3 cm felhajtás, az a) és b) 
rész ráhagyását az adatok már tartal-
mazzák
Szabás:
1 eleje 2x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 jobb eleje szoknyarész 1x 
4 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból 1x
5 háta szoknyarész, 
félbehajtott anyagból 1x
a) vállpánt 2x 23 – 23,5 – 24 – 24,5 –  
25 cm hosszú, 10 cm széles
b) alátétpánt a karkivágáshoz 2x 
33 – 34 – 35 – 36 – 37 cm hosszú, 4 cm 
széles
Vasaljunk közbélést az elejére és a 
jobb eleje szoknyarészre szabott alá-
tétre. Sűrű cikcakköltéssel tisztázzuk el 
az alátét külső szélét. Vasaljunk formá-
ra vasalható közbélésszalagot a háta 
nyakkivágásra.
Varrás:

Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Tudnivalókat a rugalmas anyag var-
rásához ld. itt: http://burda.hu/burda_
praktikus/rugalmas-anyagok-varrasa/

Háta nyakkivágás 1-es ábra 
Vasaljuk be, és gombostűzzük le a 
közbélésszalaggal megerősített háta 
nyakkivágást. Színéről, ikertűvel 1 cm 
szélesen tűzzük le a nyakkivágás ráha-
gyását.  

Oldalvarrás  2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és varr-
juk össze az oldalvarrást (1 jel). A ráha-
gyást vágjuk 7 mm szélesre, összefog-
va tisztázzuk el és vasaljuk a hátába. 

Karkivágás  3-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével kifelé, 
és vasaljuk le a karkivágáshoz szabott 
alátétpántot (b). Gombostűzzük a pán-
tot a karkivágásra: a pánt nyitott széle 
ekkor a ráhagyáson fekszik. Varrjuk fel 
a pántot 1 cm szélesen. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelésnél vag-

C szabásmintaív, piros kontúr
Kiszabandó részek: 1-5

Felfektetési rajz
A, B modell
140 cm széles anyag

dossuk be. Hajtsuk be, és férceljük le 
a pántot, vasaljuk le, és 5 mm szélesen 
tűzzük le a szélét. 

Vállpánt gumizása 4-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé a vállpántot. A hosszanti szélét 
gombostűzzük és varrjuk össze 1,5 
cm szélesen. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, fordítsuk ki a pántot, a varrását 
igazítsuk középre. A 3 cm széles gumit 
vágjuk két egyenlő hosszú darabra. 
Biztosítótű segítségével húzzuk be a 
gumit a vállpántba. Varrjuk össze a 
gumi és a vállpánt végét, kész hossza: 
19 – 19,5 – 20 – 20,5 – 21 cm. 

Vállpánt elhelyezése  5-ös ábra
Az ábra szerint vágjuk be az elejét az 
alátét hajtásvonalán. Színt színnel 
szemben férceljük a vállpántot az eleje 
válla szélére. 

Vállpánt felvarrása  6-os ábra
Hajtsuk ki az elejére szabott alátétet a 
hajtásvonalon, gombostűzzük meg a 
vállpánt fölött. Az alátét karkivágásnál 
kiálló oldalsó szélét hajtsuk be. Varrjuk 
össze a vállát, a állpántot ekkor fogjuk 
a varrásba. Vágjuk keskenyre a ráha-
gyást. Hajtsuk be az alátétet a hajtás-
vonalon, férceljük le. Húzzuk felfelé a 
vállpántot. Az alátét oldalsó szélét apró 
kézi öltésekkel varrjuk a karkivágásra. 

Eleje hajtásai  7-es ábra
Színéről, a nyíl irányába rakjuk be az 
eleje hajtásait, alul férceljük le. Közép-
vonalban illesztve fektessük a jobb 
elejét a bal elejére, alsó szélét férceljük 
össze.

Jobb eleje szoknyarész  8-as ábra
A jobb eleje szoknyarészre szabott 
alátétet a hajtásvonalon vasaljuk be, 
férceljük le. A nyíl irányába rakjuk be a 
hajtásokat, felső szélén férceljük le. 

Szoknyarészek fércelése  9-es 
ábra
Tisztázzuk el, és vasaljuk be az eleje 
szoknyarész jobb oldalsó szélének rá-
hagyását. Kívülről, ikertűvel tűzzük le 
1 cm szélesen a ráhagyást. Középvo-
nalban illesztve fektessük a jobb eleje 
szoknyarészt az eleje szoknyarészre. 
felső szélén férceljük össze.  

Oldalvarrás  10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 

eleje szoknyarészt a háta szoknyarész-
re, gombostűzzük és varrjuk össze az 
oldalvarrást (2 jel). A ráhagyást vágjuk 7 
mm szélesre, összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk a hátába. 

Szoknya felvarrása  11-es ábra
Színt színnel szemben és középvonal-
ban illesztve gombostűzzük a szoknyát 
a felsőrészre, az oldalvarrásokat illesz-
szük egymásra. varrjuk fel a szoknyát. 
A ráhagyást vágjuk 1 cm szélesre, ösz-
szefogva tisztázzuk el. A 7 mm széles 
gumiból vágjunk le egy derékbőségnek 
kényelmesnél 2 cm-rel hosszabb dara-
bot, jelöljük be a közepét. Gombostűz-
zük a gumit a derékvarrás ráhagyására 
a középjelölést az egyik oldalvarrásra 
illesztve. A másik oldalvarrásnál gom-
bostűzzük össze a gumi két végét. Kis-

sé megnyújtva cikcakköltéssel varrjuk 
fel a gumit.

Vállpánt hátsó vége és felhajtás 
12-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a vállpánt hátsó végét a háta válla szé-
lére. Próbával ellenőrizzük a vállpánt 
hosszát. Varrjuk fel a vállpántot, vágjuk 
keskenyre a ráhagyást, összefogva tisz-
tázzuk el, és vasaljuk lefelé. A vállpánt 
oldalsó szélét kézzel öltsük a hátához.
A felhajtásnál hajtsuk ki a jobb eleje 
szoknyarészre szabott alátétet. Tisz-
tázzuk el, vasaljuk be, gombostűzzük 
és ikertűvel tűzzük le 2,5 cm szélesen 
a felhajtásráhagyást. Az alátétet hajtsuk 
be, kézzel öltsük a felhajtásra, és vasal-
juk le.

Szabás: a felfektetési rajz 

szerint hajtott anyagból, 

az egyrétegű anyag 
színe alul, a dupla anyag 

színe belül van. Az elejét 

kétszer, szimmetrikusan 

fektessük fel.
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