
113 Ruha dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza deréktól: 56 cm
Hozzávalók:
1,70 – 1,70 – 1,70 – 1,70 – 1,75 m 
140 cm széles vékony farmeranyag; 
maradék rávasalható szövött közbélés
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta 2x
3 hajtásmélység 1x
4 ujja 2x
5 fodor, félbehajtott anyagból 1x
Vasaljunk közbélést a háta hasíték 
sarkába.  

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe

Mellszűkítő  1-es ábra  
Színével befelé hajtsuk össze az elejét 
úgy, hogy a szűkítő vonalai egymásra 
illeszkedjenek. Gombostűzzük 
és varrjuk össze a mellszűkítőt, a 
csúcsában csomózzuk el a szálakat. 
Vasaljuk lefelé a szűkítőt. 

Háta középvarrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta alkatrészeket, 
férceljük össze a középvarrást 
felülről az aljáig, a hajtást is. Varrjuk 
össze felülről a hasítékjelig (nyíl), a 
varrásvégen visszaöltéssel. Vasaljuk 
szét a ráhagyást, a felső szélén 
férceljük le.

Vállvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát, 1 jel, a háta válla 
szélét ekkor tartsuk be. A ráhagyást 
tisztázzuk el és vasaljuk szét. 

Fodor behúzása 4-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
kifelé a fodorhoz szabott pántot, 
vasaljuk le. Nyitott széleit összefogva 
húzzuk be, ehhez nagy öltéshosszal 
varrjunk végig a szélétől 1,2 cm-re és 
ettől 7 mm-re. Húzzuk be a fodrot a 
nyakkivágás bőségére, csomózzuk el 
a szálakat, egyenletesen osszuk el a 
bőséget. Gombostűvel jelöljük be a 
fodor közepét és az eleje közepét. 

Fodor felvarrása 5-ös ábra
Színt színnel szemben és 
középvonalban illesztve 
gombostűzzük a fodrot a kivágásra, 
két vége hátul, a kivágás végén 1,5 
cm hosszan kiáll. Saroktól sarokig, 
a behúzás szálai között varrjuk 
fel a fodrot a kivágásra, 2 jel, a 
varrásvégeken visszaöltéssel. Vágjuk 
be a hátát az öltésig a sarokban (nyíl).

C szabásmintaív, piros kontúr
Kiszabandó részek: 1 - 5

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag 

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból. 
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Fodor végének levarrása  6-os ábra
A fodor két végét fektessük 
egymásra, kész szélessége 3 cm 
(+1,5 cm ráhagyás mindkét oldalon). 
Színt színnel szemben, bevágástól 
bevágásig gombostűzzük és varrjuk 
a fodrot a hátára, a varrásvégeken 
visszaöltéssel. A ráhagyást, a kivágás 
ráhagyását is vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
a ruhába. Keskenyen tűzzük le a 
kivágást a fodor felvarrása mentén. A 
behúzás kívülről látható szálait húzzuk 
ki.

Oldalvarrás 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze az oldalát, 4 jel. A 
ráhagyást tisztázzuk el és vasaljuk 
szét.

Felhajtás  8-as ábra
A háta hajtásnál bontsuk ki a 
fércelést alulról 10 cm hosszan. A 
felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, és gombostűzzük le. A 
ruha alsó szélét 1 cm szélesen tűzzük 
le, ezzel a felhajtást is levarrjuk. 
Ismét férceljük össze a hajtást. A 
hajtásmélység felhajtását ugyanígy 
varrjuk le.

Hajtásmélység felvarrása
9-es ábra
Vasaljuk be a hajtásmélység 
felső szélének ráhagyását. Színt 
színnel szemben gombostűzzük a 
hajtásmélységet a hajtásra, felső 
szélét illesszük a fodor felvarrására 
(nyíl). Gombostűzzük és varrjuk 
össze a hajtás belső varrásait, 3 jel, 
a varrásvégeken visszaöltéssel. A 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el. 
A hajtásmélység felső szélét kézzel 
varrjuk a fodor felvarrására. 

Ujja 10-es ábra
Varrjuk össze az ujját, 5 jel. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. Az ujja felhajtását ld. a 8-as 
ábránál. Gombostűzzük és varrjuk az 
ujját a karkivágásba: az ujja és az eleje 
6-os jelét illesszük egymásra, az ujja 
varrását az oldalvarrásra, az ujjakör 
jelölését a vállvarrásra, a jelölések 
között kissé tartsuk be az ujjakört. A 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el, és 
az ujjakör ívén vasaljuk az ujjába. 
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