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Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza deréktól 70 cm 
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,70 m 130 cm 
széles csipkeanyag (I); 1,35 – 1,35 – 
1,35 – 1,35 – 1,40 m 140 cm széles 
poliészterkrepp (II); rávasalható szövött 
közbélés; 1 db 60 cm-es rejtett cipzár 
és hozzávaló varrógéptalp; 0,08 – 0,80 
– 0,80 – 0,90 – 0,90 m 2 cm széles 
ripszszalag; 1 db 2 cm széles csat
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Férccel jelöljük át az anyag színére a 
felhajtás, hajtás és tűzés vonalát. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, 4 cm felhajtás 
az alján és ujja alján
Szabás:
Csipkeanyag:
21 eleje középrész, 
félbehajtott anyagból  1x
22 eleje oldalrész 2x
23 háta középrész 2x
24 háta oldalrész 2x
30 ujja 2x
31 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból 1x
32 háta szoknyarész 2x
Kreppanyag (II):
21 eleje középrész, 
félbehajtott anyagból  1x
22 eleje oldalrész 2x
23 háta középrész 2x
24 háta oldalrész  2x
25 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
26 háta alátét 2x
31 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból 1x
32 háta szoknyarész 2x
Vasaljunk közbélést a 25 és  
26 részre. 
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Rétegek összefércelése 1-es ábra 
Fektessük a csipke eleje középrészt 
fonákoldalával a krepp eleje középrész 
színére, férceljük össze a széleket. 
Ugyanígy férceljük össze a többi 
csipke és krepp alkatrészt (az ujját csak 
csipkéből szabtuk). A továbbiakban 
egyrétegű anyagként varrjuk, a 
rajzokon ezért nem ábrázoltuk külön a 
csipke alkatrészt.

Felső rész varrása  2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az eleje oldalrészeket az eleje 
középrészre, gombostűzzük, és 
varrjuk össze a szabásvonalvarrást 
(1 jel). Ugyanígy varrjuk össze a háta 
szabásvonalvarrást, 2 jel. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. Színt 
színnel szemben fektessük a hátát az 
elejére, gombostűzzük és varrjuk össze 
az oldalát, 5 jel. A ráhagyást tisztázzuk 
el, és vasaljuk szét. 

A szabásmintaív, kék kontúr
Kiszabandó részek: 21 - 26 és 30 - 32 

Szoknya varrása 3-as ábra
Gombostűzzük és varrjuk össze, majd 
vasaljuk középre az eleje és háta 
szoknyarész szűkítőit. Színt színnel 
szemben fektessük a háta szoknyarészt 
az eleje szoknyarészre, gombostűzzük 
és varrjuk össze az oldalvarrást, 9 jel. 
A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét.

Szoknya felvarrása  4-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a felsőrészt a szoknya felső szélére, 
az oldalvarrásokat illesszük egymásra, 
a szabásvonalvarrásokat a szűkítőkre. 
Férceljük és varrjuk a szoknyára a 
felsőrészt. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk a felsőrészbe. 

Cipzár bevarrása 5-ös ábra
Tisztázzuk el a háta hasíték szélét. 
Nyissuk ki a cipzárt, az egyik pántot 
felső oldalával lefelé gombostűzzük 
a hátára az anyag szélétől 5 mm-re, a 
fogazat a nyakkivágás jelölt vonalától 
kezdődik. Cipzárbevarró talppal varrjuk 
fel a pántot a hasítékjelig. Ugyanígy 
varrjuk fel a másik pántot is. 

Háta középvarrás  6-os ábra 
Kissé zárjuk a cipzárt. Színt színnel 
szemben fektessük egymásra a háta 
szoknyarészeket, gombostűzzük 
össze a középvarrást, a lépéshasítékot 
férceljük össze. Varrjuk össze a háta 
középvarrást a lépéshasítékjeltől 
a cipzárbevarrás utolsó öltéséig 
(visszaöltéssel), a cipzárpánt végét 
ekkor húzzuk kissé kifelé.  Vágjuk be a 
ráhagyást a sarokban az utolsó öltésig 
az alámenet végén (jobb háta), ld. nyíl. 

Lépéshasíték  7-es ábra
A középvarrás ráhagyását vasaljuk 
szét, a hasítékráhagyást a bevágástól 
a bal szoknyarészbe. A jobb 
szoknyarész ráhagyását (alámenet 
széle) vasaljuk be, és tűzzük le. A 
hasítékráhagyást gombostűzzük 
felül a bal szoknyarészre. Színéről, a 
jelölés szerint ferdén tűzzük le, ekkor a 
hasítékráhagyást is levarrjuk. 

Vállvarrás/ alátét 8-as ábra
A felsőrész vállát gombostűzzük 
és varrjuk össze, 3 jel. A ráhagyást 
tisztázzuk el és vasaljuk szét. Színt 
színnel szemben fektessük a háta 
alátétet az eleje alátétre, gombostűzzük 
és varrjuk össze a vállát, 4 jel. A 

ráhagyást tisztázzuk el és vasaljuk szét. 
Tisztázzuk el az alátét külső szélét is.

Nyakkivágás 9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a kivágásra, a vállvarrásokat 
illesszük egymásra. A háta alátét 
szélét 5 mm-rel a hasíték széle előtt 
hajtsuk ki, és gombostűzzük meg. A 
háta ráhagyását a cipzárpántokkal 
együtt hajtsuk ki, és az alátét fölött 
gombostűzzük meg. Varrjunk végig 
a kivágás szélén. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelsénél vagdossuk be. 

Alátét befordítása 10-es ábra
Hajtsuk be az alátétet a kivágásba, 
a ráhagyást vasaljuk az alátétbe. 
Varrjuk le a ráhagyást szorosan a 
felvarrás mellett. Hajtsuk be az alátétet. 
Férceljük és vasaljuk le a kivágást. Az 
alátét belső szélét öltsük a vállvarrás 
ráhagyására. A háta alátét szélét 
varrjuk a cipzárpántokra. 

Ujja  11-es ábra
Férccel jelöljük át az anyag színére az 
ujjakör hajtásait. A nyíl irányába rakjuk 
be, és férceljük le a hajtásokat. Hajtsuk 
félbe hosszában színével befelé, és 
varrjuk össze az ujját, 8 jel. A ráhagyást 
vágjuk 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk oldalra.

Ujja bevarrása 12-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: az ujja és eleje 
6-os jelét illesszük egymásra, az ujja 
varrását az oldalvarrásra, az ujjakör 
hajtásának középvonalát a vállvarrásra. 
Az ujja felől férceljük és varrjuk be 
az ujját a karkivágásba. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, és összefogva 
tisztázzuk el.  

Felhajtás 13-as ábra
Hajtsuk fel az alátétet a háta hasítéknál. 
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, gombostűzzük, és laza kézi 
öltésekkel varrjuk le. A hasítékalátétet 

hajtsuk be, és öltsük a felhajtásra. 
Az ujja felhajtását tisztázzuk el, vasaljuk 
be és kézzel varrjuk le. 

Öv  14-es ábra
A ripszszalag egyik végét 3 cm hosszan 
hajtsuk a csatba, behajtva, keskenyen 
varrjuk rá. Próbáljuk a ripszszalagot 
a ruhára, ezzel állapítsuk meg a 
szükséges hosszát. Ugyanígy varrjuk 
fel a szalag másik végére a másik 
csatot is. Készítsünk cérnahurkot 
az oldalvarrásokra a derékvarrás 
magasságában: fogjunk össze 3-4 
szálat, és sűrű gomblyuköltéssel 
varrjuk körbe. 

WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff I 130 cm 51 “ 34 - 42
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff II 140 cm 55 “ 34 - 42
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Felfektetési rajzok
130 cm széles csipkeanyag (I)

140 cm széles 
poliészterkrepp (II)

Szabás: a felfektetési rajz szerint 
hajtott anyagból. A dupla anyag 
színe belül van.
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