
116 Szoknya  ddd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 70 cm

Hozzávalók:
Minden mérethez 1,85 m 140 cm 
széles nyomott mintás viszkóz;  
1,55 m 140 cm széles bélés; 
rávasalható szövött közbélés; 1 db 
22 cm-es rejtett cipzár és hozzávaló 
varrógéptalp
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Férccel jelöljük át az anyag színére a 
felhajtás vonalát. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen 
is), alján 3 cm felhajtás, az a) és 
b) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
Viszkóz:
1 szoknyarész  8x
2 bővítő rész  8x
a)öv 76 – 80 – 84 – 88 – 92 cm hosszú, 
7 cm széles
b) megkötős öv 2x 93 – 95 – 97 – 99 – 
101 cm hosszú, 7 cm széles
Bélés: 
1 szoknyarész  8x
Vasaljunk közbélést az öv 
fonákoldalára.

Varrás:

Anyag fonákja
Anyag színe
Bélés
Közbélés

Szabásvonalvarrás          1-es ábra 
Színt színnel szemben fektessünk 
egymásra 2-2 szoknyarészt. 
Gombostűzzük és varrjuk össze 
az egyik szélét felülről a jelölésig. 
Visszaöltéssel rögzítsük a varrást. 
Színt színnel szemben varrjuk 
egymáshoz a részeket, a háta 
középvarrást hagyjuk nyitva.

Bővítő rész bevarrása  2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a bővítő rész egyik szélét a 
szoknyarész szabad szélére, a bővítő 
rész ráhagyása felül a jelölésnél kiáll. 
Ugyanígy varrjuk fel a bővítő rész 
másik szélét a másik szoknyarész 
szélére. Így varrjunk fel 7 bővítő részt. 
A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, 
tisztázzuk el, vasaljuk szét felülről a 
jelölésig, a bővítő rész ráhagyását 
vasaljuk a szoknyarészekbe. 

Öv felvarrása  3-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
kifelé, vasaljuk le, majd ismét nyissuk 
szét az övet. Színt színnel szemben 
gombostűzzük és varrjuk a szoknya 
felső szélére. A ráhagyást vasaljuk az 
övbe. 

Extra szabásminta rózsaszín alányomással
A szabásmintaív
Kiszabandó részek: 1 és 3

Cipzár és háta középvarrás 
4-es ábra 
Varrjuk be a cipzárt a háta hasítékba, 
ld. itt: 
http://burda.hu/burda_praktikus/
cipzar-rejtve-bevarrt/ A fogazat az öv 
bevasalt felső szélénél kezdődik. Színt 
színnel szemben fektessük egymásra 
a cipzár melletti szoknyarészeket. 
Varrjuk össze a szoknyarészek szélét 
a 2 jeltől a cipzár végéig, ekkor a 
cipzárpánt alsó végét kissé húzzuk 
kifelé, a varrásvégeket visszaöltéssel 
rögzítsük. Varrjuk be az utolsó bővítő 
részt a 2-es ábra szerint. Vasaljuk a 
ráhagyást a már leírt módon.

Bélésszoknya bevarrása 
5-ös ábra
Varrjuk össze a bélésszoknya 
szabásvonalvarrásait és a háta 
középvarrását a hasítékjeltől 
lefelé. A ráhagyást tisztázzuk el, 
és vasaljuk szét. Színt színnel 
szemben gombostűzzük és varrjuk 
a bélést az övre, ekkor hajtsuk ki 
a hasítékráhagyást. A ráhagyást 
vasaljuk a bélésbe. Hajtsuk be 
a ráhagyást az öv rövid szélén. 
Hajtsuk be az övet a bevasalt hajtás 
mentén, gombostűzzük meg. A 
bélés hasítékráhagyását behajtva, 
kézzel varrjuk a cipzárpántokra.  Az 
öv felvarrásának hornyában varrjunk 
végig a színéről. 

Felhajtás 6-os ábra
A felhajtás levarrása előtt akasszuk fel 
a szoknyát néhány napra, hogy kilógja 
magát. Ívelten jelöljük be a felhajtás 
vonalát. A felhajtást tisztázzuk el, 
hajtsuk be, és férceljük le, majd laza 
kézi öltésekkel varrjuk le. Vasaljuk le 
a szoknya alsó szélét. A bélésszoknya 
felhajtását vasaljuk be, behajtva 
gombostűzzük és keskenyen varrjuk 
le a ruhánál valamivel rövidebbre.

Megkötős öv 7-es ábra
Színt színnel varrjuk össze a b) rész 
egyik keskeny szélét. A ráhagyást 
vasaljuk szét. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé az övet. Varrjuk össze a 
nyitott szélét, ekkor kis részt hagyjunk 
nyitva a kifordításhoz. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. Fordítsuk ki, és vasaljuk le 
az övet. Kézzel varrjuk be a nyílást.
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36 - 44Futter 140 cm 55 “

Felfektetési rajzok
140 cm széles viszkóz

140 cm széles 
bélés

Szabás: színével 

befelé hajtott dupla 

anyagból.
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