
103  A, B Ruha dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 66 cm

Hozzávalók: 
3,40 – 3,45 – 3,45 – 3,50 – 3,50 m  
140 cm széles nyomott mintás viszkóz; 
rávasalható szövött közbélés; 1 db 
60 cm-es rejtett cipzár és hozzávaló 
varrógéptalp
Másoljuk le a szabásmintaívről.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és felhajtás az 
alján, 4 cm ujjafelhajtás
Szabás:
21 eleje, félbehajtott anyagból 1x
22 eleje övrész, 
félbehajtott anyagból  1x
23 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból 2x
24 háta 2x
25 háta övrész 2x
26 háta szoknyarész 2x
27 ujja 2x
28 jobb kivágáspánt 1x
29 bal kivágáspánt 1x
30 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
31 háta alátét 2x
Vasaljunk közbélést az eleje és háta 
alátétre (30 és 31).

Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Eleje és háta övrész felvarrása 
1-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az eleje övrészt az elejére, 
1-es varrásjel, a háta övrészt a hátára, 
3-as varrásjel. A ráhagyást vágjuk  
7 mm szélesre, összefogva tisztázzuk 
el, és vasaljuk az övrészbe.

Mellszűkítő/ vállvarrás 2-es ábra
Gombostűzzük és varrjuk össze, majd 
vasaljuk lefelé az eleje mellszűkítőt, a 
csúcsában csomózzuk el a szálakat. 
Színt színnel szemben fektessük 
a hátát az elejére, gombostűzzük 
és varrjuk össze a vállvarrást, 5-ös 
varrásjel, ekkor a háta válla szélét 
tartsuk be. A ráhagyást tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét. 

Jobb oldali kivágáspánt  3-as ábra
Hajtsuk félbe színével befelé a pántot. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
pántot az eleje és alsó széle mentén 
a második hasítékjelig. Visszaöltéssel 
rögzítsük a varrást. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk le. 
A varrás végénél a varrásvonalig vágjuk 
be a ráhagyást (nyíl). Fordítsuk ki a 
pántot, szélét férceljük és vasaljuk le. 
Férceljük össze a nyitott széleket. 

C szabásmintaív, zöld kontúr
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Bal oldali kivágáspánt 4-es ábra
Hajtsuk félbe színével befelé a pántot. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
pántot az eleje és alsó széle mentén 
a jelölésig. Visszaöltéssel rögzítsük a 
varrást. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
a sarkokon ferdén vágjuk le. A 
jelölésnél a varrásvonalig vágjuk be a 
ráhagyást (nyíl). Fordítsuk ki a pántot, 
szélét férceljük és vasaljuk le. Férceljük 
össze a nyitott széleket. 

Kivágáspánt felvarrása 5-ös ábra
Férceljük a jobb pántot a kivágás jobb 
oldalára, a bal kivágáspántot a kivágás 
bal oldalára a háta szélétől a jelölésig 
(7). A pánttok jelölését illesszük a 
vállvarrásra. Varrjuk össze az alátét 
vállvarrását, 8-as varrásjel. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. Tisztázzuk el az alátét 
külső szélét. 

Kivágás /alátét 6-os ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a pántok fölött a kivágásra, 
a vállvarrásokat illesszük egymásra. 
Varrjuk fel az alátétet, a pántot ekkor 
fogjuk közre. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az íveléseknél vágjuk be, 
az eleje közepén az öltésig vágjuk be 
(nyíl). Hajtsuk az alátétet a kivágásba, 
a ráhagyást vasaljuk az alátétbe, és 
szorosan a varrás mellett varrjuk rá.

Bújtató 7-es ábra
Hajtsuk be az alátétet, szélét férceljük 
és vasaljuk le. A hajtásvonalon 
hajtsuk be a jobb eleje kivágáspánt 
végét, gombostűzzük, és a jelölés 
szerint tűzzük le. A bal kivágáspánt 
hajtásszélét apró kézi öltésekkel varrjuk 
le. Az így keletkezett bújtatón húzzuk át 
a bal pánt végét. 

Szoknyarész felvarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az eleje szoknyarészt az 
eleje övrészre, 2-es varrásjel, a háta 
szoknyarészt a háta övrészre, 4-es 
varrásjel. A ráhagyást vágjuk 7 mm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk az övrészbe.

Oldalvarrás 9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
hátát az elejére, gombostűzzük és 

varrjuk össze az oldalát, 9-es varrásjel, 
az övrészek felvarrását ekkor illesszük 
egymásra. A ráhagyást tisztázzuk el, 
és vasaljuk szét. Tisztázzuk el a háta 
középvarrás szélét.

Varrjuk be a rejtett cipzárt a háta 
hasítékba, ld.: http://burda.hu/burda_
praktikus/cipzar-rejtve-bevarrt/

Háta középvarrás 10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta alkatrészeket. Varrjuk 
össze a háta középvarrást alulról a 
cipzárig, ekkor a cipzárpánt alsó végét 
húzzuk kifelé. Visszaöltéssel rögzítsük a 
varrás végét. Vasaljuk szét a ráhagyást.

Ujja 11-es ábra
Varrjuk össze az ujját. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 
Gombostűzzük be az ujját a 
karkivágásba: ekkor illesszük az ujja 
varrását az oldalvarrásra, az ujja és 
az eleje 11-es jelölését egymásra, az 
ujjakör jelölését a vállvarrásra. Férceljük 
be az ujját, ekkor a jelölések között 
kissé tartsuk be az ujjakört. Varrjuk 
be, a ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
az ujjába. 

Felhajtás/ ujja felhajtása 12-es 
ábra
Vasaljuk be a felhajtást 7 mm 
szélesen, majd még egyszer behajtva. 
Gombostűzzük és varrjuk le. Az 
ujjafelhajtást tisztázzuk el, vasaljuk be, 
és a szélétől 3,5 cm-re tűzzük le. 

Felfektetési rajzok
A, B modell
140 cm széles anyag

Szabás: a felfektetési rajz szerint. A dupla anyag színe belül van, az 

egyrétegűé alul. 
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