
107 Szoknya ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza: 48 cm

Hozzávalók:
Minden mérethez 1,20 m 140 cm 
széles kevert szálas anyag; 0,85 m 
140 cm széles bélés; rávasalható 
szövött közbélés; 1 db 40 cm-es rejtett 
cipzár és hozzávaló varrógéptalp; 1 db 
nyelvszeg nélküli 5 cm széles csat; 4 db 
felvarrható patent 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 4 cm 
felhajtás, az a) - e) részek ráhagyását 
az adatok már tartalmazzák
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta 2x
a) övrész 1x 70 – 74 – 78 – 82 – 86 cm 
hosszú, 13 cm széles
b) külön öv 1x 94 – 98 – 102 – 106 -  
110 cm hosszú, 13 cm széles
c) övbújtató 1 x 40 cm hosszú, 6 cm 
széles
d) zsebfedő 2x 22 cm hosszú, 18 cm 
széles
e) zseb 2x  23 cm hosszú, 21 cm széles 
Bélés:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta 2x
e) zseb 2x  23 cm hosszú, 21 cm széles 
Vasaljunk közbélést a külső 
övrészekre (a), vékony anyag esetében 
a külön öv külső részére (b) és a 
zsebfedőre (d).
Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Bélés
Közbélés

Szűkítők	 1-es	ábra	
Hajtsuk össze az elejét és a 
hátát színével befelé a szűkítők 
középvonalán. Gombostűzzük össze 
a szűkítők vonalait, és a felső szélétől 
kezdve varrjuk össze a szűkítőket, a 
csúcsában csomózzuk el a szálakat. 
Vasaljuk középre a szűkítőket.

Zseb	 2-es	ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a bélés és a szoknya 
anyagából szabott zsebet. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
széleket, a felső szélén (21 cm-es 
széle) hagyjunk nyitva 5 cm hosszú 
részt a kifordításhoz. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. Fordítsuk ki a zsebet, 
férceljük össze és vasaljuk a széleket. 
A nyílást kézzel varrjuk be. Az illesztési 
vonalon férceljük a zsebet az elejére. Az 
oldalsó és alsó széleket 5 mm szélesen 
varrjuk rá. 

Zsebfedő 3-as	ábra
Hajtsuk fele szélességűre (9 
cm), színével befelé a zsebfedőt. 

B	szabásmintaív,	piros	kontúr
Kiszabandó	részek:	1	és	2

Felfektetési rajzok
140	cm	széles	anyag

140	cm	széles	bélés

Gombostűzzük és varrjuk össze a két 
végét. A ráhagyást vágjuk keskenyre. 
Fordítsuk ki, és vasaljuk le a zsebfedőt. 
A nyitott széleket összefogva tisztázzuk 
el, férceljük és varrjuk fel az elejére a 
zseb felső széléhez illesztve, ekkor a 
zsebfedő felfelé néz. Vasaljuk lefelé 
a zsebfedőt, belső oldalára a sarkok 
felé varrjuk fel a patent felsőrészeket. 
Varrjuk fel az alsórészeket a zsebre.

Oldalvarrás	 4-es	ábra
Színt színnel szemben fektessük a hátát 
az elejére, gombostűzzük és varrjuk 
össze az oldalvarrást, 1 jel. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 

Övbújtató	 5-ös	ábra
Vasaljuk középre a c) pánt hosszanti 
széleit, majd hajtsuk félbe hosszában 
színével kifelé, vasaljuk le. Keskenyen 
varrjuk össze a pánt nyitott szélét, 
tűzzük le a hajtott szélét is. Vágjuk 
4 egyenként 10 cm-es darabra a 
pántot. Gombostűzzük és férceljük a 
bújtatók egyik végét a szűkítők mellett 
a szoknya felső szélére, másik végét 
tisztázzuk el. 

Öv	felvarrása		 6-os	ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
kifelé, vasaljuk le, majd ismét nyissuk 
szét az övet. Színt színnel szemben 
gombostűzzük és varrjuk az övet a 
szoknya felső szélére. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vasaljuk az övbe. 

Cipzár	bevarrása 
Tisztázzuk el a háta középső szélét. 
Varrjuk be a cipzárt, ld. itt: http://burda.
hu/burda_praktikus/cipzar-rejtve-
bevarrt/
A fogazat az öv felső, hajtott szélénél 
kezdődik. 

Háta	középvarrás		 7-es	ábra	
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta alkatrészeket. 
Gombostűzzük és varrjuk össze 
a középvarrást alulról a cipzárig, 
ekkor a cipzár végét húzzuk kifelé. 
Visszaöltéssel rögzítsük a varrás végét. 
Vasaljuk szét a ráhagyást, a cipzár 
kiálló végét 2 cm-rel a hasíték vége 
után vágjuk le. Dupla szállal varrjunk 
cérnareteszt a cipzárra a hasíték 
végébe. 

Bélésszoknya varrása 8-as	ábra
Varrjuk össze és vasaljuk középre 
a bélés szűkítőit. Varrjuk össze az 
oldalvarrást, a háta középvarrást 
a hasítékjeltől az aljáig. Tisztázzuk 

el és vasaljuk szét a ráhagyást, a 
hasítékráhagyást vasaljuk be.

Bélés bevarrása  9-es	ábra
Fonákoldalakkal szemben húzzuk a 
bélést a szoknyába, az oldalvarrásokat 
és a szűkítőket illesszük egymásra. 
A bélés felső szélét férceljük az öv 
felvarrására. A hasítékráhagyást kézzel 
varrjuk a cipzárpántokra. 

Öv	/	Övbújtató	 10-es	ábra
Hajtsuk be az övet a bevasalt felső 
széle mentén, belső szélét behajtva 
férceljük a felvarrásra úgy, hogy 2 mm-
rel túlnyúlik azon. Kívülről tűzzük le az 
öv felvarrásának hornyában, ezzel az 
öv belső szélét és a bélést is levarrjuk. 
Az öv végét behajtva, kézzel varrjuk a 
cipzárpántokra. Tűzzük le az övbújtatót 
az öv felvarrása alatt 1 cm-rel, majd 
hajtsuk fel, felső végét behajtva, 

keskenyen varrjuk az öv felső szélére. 

Felhajtás 11-es	ábra
A szoknya felhajtásráhagyását 
tisztázzuk el, vasaljuk be és laza kézi 
öltésekkel varrjuk le. A bélés alsó 
szélét 3 cm szélesen vasaljuk be, felére 
behajtva tűzzük le a szoknyánál 1,5 cm-
rel rövidebbre.

Külön	öv	 12-es	ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé az övet. Gombostűzzük, és 1,5 
cm szélesen varrjuk össze a szélét, 
egyik végét hagyjuk nyitva. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. Fordítsuk ki, férceljük össze, 
vasaljuk és 5 mm szélesen tűzzük le 
a szélét. Nyitott végét tisztázzuk el, 
hajtsuk a csatba 4 cm szélesen, kézzel 
varrjuk rá. 
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Szabás: színével befelé 

hajtott dupla anyagból. 
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