
114 Ruha    dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 85 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 1,75 m 140 cm széles 
poliészter szövet; rávasalható szövött 
közbélés; 3 db gomb 
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 
gombok jelölése a 6-os részben = 36-
os méret. Többi méret: a felsőt a felső 
szélétől ezzel azonos távolságban 
jelöljük be, az alsó helye minden 
méretnél azonos, a harmadikat a kettő 
között középre helyezzük el. Az 1-es 
és 8-as részben férccel jelöljük át az 
anyag színére az illesztési vonalat.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben 
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból  1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 eleje kivágáspánt 1x
4 háta kivágáspánt 1x
5 ujja 2x
6 elejepánt 1x
7 eleje aljapánt, 
félbehajtott anyagból 2x
8 háta aljapánt, 
félbehajtott anyagból 2x
9 ujjapánt 2x
Vasaljunk közbélést az 
elejepántra (6).

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Elejepánt  1-es ábra  
Vasaljuk be az elejepánt alsó, majd 
oldalsó széleinek ráhagyását. Az 
illesztési vonalon gombostűzzük az 
elejepántot az elejére, keskenyen 
varrjuk fel. Varrjuk fel a gombokat a 
bejelölt helyre.

Mellszűkítő  2-es ábra
Hajtsuk össze színével befelé az 
elejét, a szűkítő vonalait illesszük 
egymásra. Gombostűzzük és varrjuk 
össze a szűkítőt az oldala felől a 
csúcsáig. Csomózzuk el a szálakat. 
Vasaljuk lefelé a mellszűkítőt.

Kivágáspánt  3-as ábra
Hajtsuk félbe színével kifelé az eleje 
és háta kivágáspántot, vasaljuk le. 
Nyitott széleit összefogva és kissé 
megnyújtva varrjuk a pántokat az 
elejére, illetve a hátára. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el. Hajtsuk 
fel a pántot, a ráhagyást vasaljuk az 
elejébe, illetve a hátába. 

Váll- és oldalvarrás  4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
össze a vállát, 1 jel, majd az oldalát 
2 jel. Varrjuk össze, a vállvarrás 
folytatásában varrjuk össze az eleje 
és háta kivágáspántok végét is. A 

ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét, az ujjapántokat kézzel varrjuk le.

Aljapánt 5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
egymásra az eleje és háta 
aljapántokat, varrjuk össze az oldalsó 
és alsó szélét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk 
be. Fordítsuk ki a pántokat, vasaljuk 
le a szélét, a nyitott széleket férceljük 
össze. 

Aljapánt felvarrása  6-os ábra 
Az illesztési vonalon gombostűzzük 
az eleje aljapánt oldalsó szélét a 
háta aljapántra, a hasítékjeleket 
illesszük egymásra. Kézzel varrjuk 
össze a pántokat felülről a hasítékig. 
A ruha alsó szélét színt színnel 
szemben varrjuk az aljapántra, a 
ruha oldalvarrását az eleje aljapánt 
oldalvarrására illesszük. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
felfelé.

Ujja varrása 7-es ábra
Színével befelé hajtsuk össze az 
ujját. Varrjuk össze, 3 jel. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét.  

Ujjapánt  8-as ábra
Színt színnel szemben varrjuk össze 
az ujjapánt keskeny szélét. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. Hajtsuk félbe, 
vasaljuk le az ujjapántot. Nyitott 
széleit összefogva varrjuk az ujja 
alsó szélére, a varrásokat illesszük 
egymásra. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk az ujjába. 

Ujja bevarrása  9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: ekkor az ujja és 
az eleje 4-es jelét illesszük egymásra, 
az ujja varrását az oldalvarrásra, 
az ujjakör jelölését a vállvarrásra. 
Férceljük be, és varrjuk be az ujját. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és az ujjakör 
mentén vasaljuk az ujjába. 

C szabásmintaív, piros kontúr
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Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag 

Szabás: a felfektetési rajz szerint színével befelé hajtott dupla 
anyagból. Az eleje és háta kivágásalátétet utoljára, kihajtott 
anyagból szabjuk.
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