
101 Szoknya  dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 68 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 1,10 m 140 cm széles 
pamutsztreccs; rávasalható szövött 
közbélés; 8 db gomb (ebből 2 db 
nagyobb a zsebfedőkre)
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 4 cm felhajtás 
az alján 
Szabás:
1 eleje szoknyarész  2x
2 háta szoknyarész  2x
3 eleje csípőrész  4x
4 háta csípőrész  4x
5 elejepánt  2x
6 zsebfedő  4x
Vasaljunk közbélést az eleje és 
háta belső csípőrészekre, a külső 
zsebfedőkre és az elejepántokra a 
hajtásvonalig.
Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

n  Zsebfedő 
1-es ábra 
Színt színnel szemben 
gombostűzzünk össze egy-egy 
közbéléssel megerősített és egy sima 
zsebfedőt. Varrjuk össze a szélét 
az ábra szerint, vágjuk keskenyre 
a ráhagyást, a sarkokon ferdére. 
Fordítsuk ki, vasaljuk le, és keskenyen 
tűzzük le a zsebfedőket. Nyitott szélét 
összefogva tisztázzuk el, férceljük az 
eleje szoknyarészre a jelölések közé.

n  Háta szűkítő/csípőrész   
2-es ábra
Varrjuk össze és vasaljuk középre 
a háta szoknyarész szűkítőit. Színt 
színnel szemben gombostűzzük, 

és varrjuk a közbélés nélküli eleje 
csípőrészt az eleje szoknyarészre, 
1 varrásjel, a zsebfedőket fogjuk 
közre. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
tisztázzuk el, és vasaljuk a 
csípőrészbe. Ugyanígy varrjuk fel a 
háta csípőrészt a háta szoknyarészre. 

n Háta középvarrás 
3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta szoknyarészeket, 
gombostűzzük és varrjuk 
össze a középvarrást. Ekkor a 
csípőrészek felvarrását vízszintesen 
gombostűzzük meg, így varrás 
közben lassan áthaladhatunk felette, 
és nem csúsznak el az alkatrészek. 
Vasaljuk szét a ráhagyást.

n Oldalvarrás  
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az eleje szoknyarészt a hátára, 
gombostűzzük és varrjuk össze az 
oldalát, 5 jel.  A ráhagyást tisztázzuk 
el, és vasaljuk szét. 

n Belső csípőrész   
5-ös ábra
Varrjuk össze a közbéléssel 
megerősített csípőrészek háta 
középvarrását és oldalvarrását. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Tisztázzuk 
el a csípőrész alsó szélét.

n  Csípőrész felvarrása  
6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
belső csípőrészt a már felvarrt külsőre, 
a varrásokat illesszük egymásra. 
Gombostűzzük és varrjuk össze 
a felső szélét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre. Hajtsuk fel a csípőrészt, 
a ráhagyást vasaljuk a csípőrészbe, 
és szorosan a felvarrás mellett tűzzük 
le. Hajtsuk be a belső csípőrészt, 
fektessük a felvarrás fölé, és férceljük 
le. Kívülről, a felvarrás mentén 7 mm 
szélesen tűzzük le a csípőrészt, ezzel 
a belső szélét is levarrjuk.

n Felhajtás  
7-es ábra
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, gombostűzzük, és kívülről 
3,5 cm szélesen tűzzük le.

n  Elejepánt   
8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük, 
és varrjuk a közbéléssel megerősített 
pántrészeket az eleje szoknyarészekre, 

6 jel, a pántok ráhagyása felül és alul 
kiáll. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
vasaljuk a pántba. A pántok másik 
hosszanti szélének ráhagyását 
vasaljuk be. A hajtásvonalon hajtsuk 
össze hosszában színével befelé a 
pántokat. Varrjuk össze a felső és alsó 
szélét. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
a sarkokon ferdén vágjuk le. 

n Gombolás 
9-es ábra
Fordítsuk ki a pántokat, férceljük és 
vasaljuk le a szélét. A belső pántot 
férceljük a felvarrásra. Kívülről, 
szorosan a felvarrás mellett tűzzük le a 
pántokat, ezzel a belső felét is levarrjuk. 
Varrjunk hosszanti gomblyukakat a 
gomb méretének megfelelően a jobb 
elejepántba a jelöléstől kezdve a pánt 
középvonalán. Varrjuk fel a gombokat 
a bal elejepántra a megfelelő helyre. 
Varrjuk fel a nagyobb gombokat a 
zsebfedő jelölésére, ekkor az eleje 
szoknyarészt is fogjuk a varrásba. 



Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív: 1 - 6

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.

WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff 140 cm 55 “ 34 - 44
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