
106 Ruha ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 100 cm
Hozzávalók:
1,80 – 1,80 – 1,85 – 1,85 – 1,85 -  
1,85 m 140 cm széles pamutsztreccs; 
rávasalható szövött közbélés; 
maradék bélés a zsebhez; 50 - 50 - 
50 - 55 - 55 - 55 cm-es cipzár; 4 db 
beüthető patent
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 3 cm felhajtás 
alján és ujja alján, az a) rész ráhagyását 
az adatok már tartalmazzák
Szabás:
1 eleje 2x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 eleje alátét 2x 
4 háta alátét, 
félbehajtott anyagból  1x 
5 ujja  2x
6 zseb 1x
a) öv 1x 86 – 90 – 94 – 98 – 102 - 106 
cm hosszú, 13 cm széles
Vasaljunk közbélést az eleje és háta 
alátétre (3, 4), valamint az övre.
Varrás:
Tudnivalókat a rugalmas anyagok 
varrásához ld. itt: 
 http://burda.hu/burda_praktikus/
rugalmas-anyagok-varrasa/

Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

n  Mellszűkítő  1-es ábra
Hajtsuk össze az elejét színével befelé 
úgy, hogy a szűkítő vonalai egymásra 
illeszkedjenek. Gombostűzzük 
és varrjuk össze a szűkítőket az 
oldalától a csúcsa felé, a csúcsában 
csomózzuk el a szálakat. Vasaljuk 
lefelé a szűkítőket. 
n  Ujja szűkítő  2-es ábra
Az ujjakör szűkítőjét az ábra szerint 
varrjuk össze, 4 jel. A szűkítő 
csúcsában csomózzuk el a szálakat. 
A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. A könyöke szűkítőjét varrjuk 
össze és vasaljuk lefelé. 
n Zseb a bal elején 3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
össze a bélés és a pamutsztreccs 
zseblapokat. Varrjuk össze körben a 
szélét, alul hagyjunk nyitva kis részt 
a kifordításhoz. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk 
le. Fordítsuk ki a zsebet, férceljük 
össze és vasaljuk le a széleket. 
Az illesztési vonalon férceljük és 
keskenyen tűzzük a zsebet a bal 
elejére, ezzel a nyílást is bevarrjuk. 
n  Eleje középvarrás hasítékkal   
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra az eleje részeket, férceljük 
össze a középvarrást felülről az 
aljáig (a hasítékot is). Varrjuk össze a 
hasítékjeltől (nyíl) az aljáig. A ráhagyást 

Extra szabásminta, rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív: 1- 4
B szabásmintaív: 5 és 6

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.

tisztázzuk el, és vasaljuk szét. A 
hasítékból húzzuk ki a fércelést. 
n  Vállvarrás  5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát, 1 jel, ekkor 
a háta vállát kissé tartsuk be. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. 
n  Alátét vállvarrása  6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje alátétet a háta alátétre. Varrjuk 
össze a vállvarrást, 7 jel. A ráhagyást 
vasaljuk szét, az alátét külső szélét 
tisztázzuk el.
n  Nyakkivágás  stircelése  alátéttel 
7-es ábra
Az eleje hasítékalátétét hajtsuk ki. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az alátétet a kivágásra, 
a vállvarrásokat ekkor illesszük 
egymásra. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be 
az öltésig. Hajtsuk be, és vasaljuk az 
alátétet a kivágásba. 
n Cipzár bevarrása 8-as ábra
Hajtsuk be a hasíték ráhagyását. 
Takart fogazattal férceljük a cipzárt 
a szélek alá. Mindkét szélén 7 mm 
szélesen, cipzárbevarró talppal tűzzük 
le a hasíték szélét és a középvarrást 
felülről az aljáig, ezzel bevarrjuk a 
cipzárt.
n Alátét behajtása  9-es ábra
Hajtsuk be az alátétet, férceljük és 
vasaljuk le a szélét. Az alátét belső 
szélét öltsük a vállvarrásra, eleje 
szélét a cipzárpántokra. Keskenyen 
tűzzük le a nyakkivágást.
n Oldalvarrás és ujja bevarrása  
10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze az oldalát, 2 jel. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. 
Hajtsuk össze hosszában, színével 
befelé, és varrjuk össze az ujját, 3 jel. 
A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét.  
n Ujja bevarrása  11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: az ujja varrását 
illesszük az oldalvarrásra, az ujja és 
eleje 5-ös jelét egymásra, az ujjakör 
szűkítőjét a vállvarrásra. Férceljük 
be az ujját, ekkor a jelölések között 
tartsuk be az ujjakört. Varrjuk be az 
ujját, a ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, az ujjakör 

ívén vasaljuk az ujjába. 
n Felhajtás  12-es ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, gombostűzzük, és 2,5 
cm szélesen tűzzük le a ruha alját. 
Ugyanígy varrjuk le az ujja felhajtását.
n  Öv varrása  13-as ábra
Az övet hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a szélét, a hosszanti 
oldalán hagyjunk nyitva 4 cm-t a 
kifordításhoz. A ráhagyást vágjuk le 
7 mm szélesre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. 
n Patentok behelyezése 14-es ábra

Fordítsuk ki az övet. Vasaljuk le, 
keskenyen és 7 mm szélesen tűzzük 
le a szélét. A jelölés szerint üssük be a 
patentok felső részét az egyik végébe, 
alsó részét a másikba.
n Övbújtató  15-ös ábra
Az oldalvarrás fölé a jelölések között 
készítsünk hurkot az övnek. Ehhez 
néhány szálat varrjunk körbe sűrű 
gomblyukvarrással.

WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff 140 cm 55 “ 34 - 44
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