
102 Ruha   dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza: 131 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 3,50 m 140 cm széles 
viszkózkrepp; 0,75 m 140 cm széles 
bélés; rávasalható szövött közbélés; 
45 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 cm hosszú 
1 cm széles gumi; 3 db félgömb gomb
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), az 
a) - d) részek ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
1 eleje 2x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 ujja 2x
4 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
5 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
a) felső szoknyarész 2x 34,5 cm széles 
63 – 65 – 67 – 69 – 71 cm hosszú
b) középső szoknyarész 2x 37 cm 
széles 87 – 89 – 91 – 93 – 95 cm hosszú
c) alsó szoknyarész 2x 45 cm széles 
121 – 123 – 125 – 127 – 129 cm hosszú
d) ferdepánt a gombolóhurokhoz 3 cm 
széles 15 cm hosszú
Bélés:
6 eleje, félbehajtott anyagból 1x
7 háta, félbehajtott anyagból 1x
Vasaljunk közbélést az alátétre  
(4, 5 részek).  

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Bélés
Közbélés

Gombolóhurok  1-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé a gombolóhurokhoz szabott 
ferdepántot. A hajtás mellett  
5 mm-rel varrjuk össze, a varrószálat 
hagyjuk hosszúra a végén, fűzzük 
stoppolótűbe, csomózzuk meg. A 
stoppolótűt fokával előre dugjuk be az 
összevarrt ferdepántba, toljuk előre, így 
fordítsuk ki a hurkot. Vágjuk 3 egyenlő 
darabra. A végüket összefogva hajtsuk 
a gomb méretének megfelelő hurokba, 
és a jelölés szerint varrjuk fel a jobb 
eleje ráhagyására.

Mellszűkítő/ eleje középvarrás 
2-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. 
Gombostűzzük és varrjuk össze 
az eleje középvarrást, ekkor felül a 
V-kivágás sarkában (nyíl) ne varrjunk 
túl a ráhagyáson, a varrás végét 
visszaöltéssel rögzítsük. vasaljuk szét 
a ráhagyást, a gombolóhurkot a bal 
elejére fektessük. 

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív 1 – 5
B szabásmintaív 6 és 7

Vállvarrás/ oldalvarrás  
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. Gombostűzzük 
és varrjuk össze az oldalvarrást, 2 jel. A 
ráhagyásokat vasaljuk szét. Tisztázzuk 
el a felsőrész alsó szélét. 
Színt színnel szemben varrjuk össze 
az alátét vállát, 5 jel. Vasaljuk szét a 
ráhagyást. Tisztázzuk el az alátét külső 
szélét.

Szoknyarészek oldalvarrása  
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a szoknyarészeket, varrjuk 
össze az oldalvarrásukat. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, összefogva 
tisztázzuk el, vasaljuk oldalra. 
Tisztázzuk el az alsó szoknyarész alsó 
szélét, vasaljuk be, és 1,5 cm szélesen 
tűzzük le.

Szoknyarészek behúzása 
5-ös ábra
Mindegyik szoknyarész felső 
szélét vasaljuk be 3 cm szélesen, 
gombostűzzük meg. A bevasalt 
hajtástól 1,3 cm-re és 1,8 cm-re 
varrjunk végig nagy öltéshosszal 
a behúzáshoz, az oldalvarrásnál 
szakítsuk meg a varrást, a szálakat 
hagyjuk szabadon. Húzzuk be az alsó 
szoknyarész felső szélét a középső 
szoknyarész alsó szélének bőségére. 
Csomózzuk el a szálakat, egyenletesen 
osszuk el a bőséget. 

Szoknyarészek összevarrása 
6-os ábra
Szabókrétával jelöljünk be egy illesztési 
vonalat a középső szoknyarész alsó 
szélétől 3 cm-re. Gombostűzzük az 
alsó szoknyarészt a középsőre úgy, 
hogy a felső széle a jelölt illesztési 
vonalon legyen, az oldalvarrásokat 
illesszük egymásra. Varrjuk fel az alsó 
szoknyarészt a behúzás tűzésvonalai 
között. Ugyanígy varrjuk fel a középső 
szoknyarészt a felsőre.

Szoknya felvarrása  
7-es ábra
Jelöljünk be egy illesztési vonalat 
a felsőrész alsó szélétől 3 cm-re. 
Gombostűzzük a felső szoknyarészt 

a felsőrészre úgy, hogy a felső széle 
a jelölt illesztési vonalon legyen, az 
oldalvarrásokat illesszük egymásra. 
Varrjuk fel a felső szoknyarészt a 
behúzás tűzésvonalai között.

Bélés varrása 8-as ábra
Varrjuk össze és vasaljuk lefelé a 
bélés mellszűkítőjét. Varrjuk össze a 
vállvarrást, vasaljuk szét a ráhagyást 
(3-as ábra). Férceljük az alátétet 
fonákoldalával a bélés kivágásának 
színére, a vállvarrásokat illesszük 
egymásra. Keskenyen varrjuk az alátét 
belső szélét a bélésre.
Varrjuk össze a bélés oldalvarrását, 
vasaljuk szét a ráhagyást (3-as ábra. 
Vasaljuk be, és behajtva tűzzük le a 
bélés alsó szélét.

Bélés bevarrása 9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
bélést az alátéttel a ruha felsőrészére, 
a vállvarrásokat illesszük egymásra, a 
kivágás szélét férceljük össze. varrjuk rá 
a bélést. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
az ívelésnél és az eleje közepén vágjuk 
be (nyíl).

Bélés befordítása 10-es ábra
Hajtsuk be a bélést, A kivágást férceljük 
és vasaljuk le, tűzzük le 5 mm szélesen. 
A karkivágásnál férceljük le a bélést. 
Varrjuk fel a gombokat a bal elejére a 
gombolóhuroknak megfelelően.

Ujja 11-es ábra
Az ujjakör behúzásához nagy 
öltéshosszal varrjunk végig a jelölt 
varrásvonal mindkét oldalán a 
csillagjelölések között. Kissé húzzuk 
meg az alsószálat. Hajtsuk félbe 
hosszában színével befelé az ujját, 
varrjuk össze, 6 jel. A ráhagyást vágjuk 
7 mm szélesre, összefogva tisztázzuk 
el, és vasaljuk oldalra.

Gumiház 12-es ábra
Az ujja alsó szélének ráhagyását 
tisztázzuk el, és vasaljuk be, és 
gombostűzzük meg. Tűzzük le 1,2 
cm szélesen, a gumi behúzásához 
hagyjunk nyitva kis részt, a 

varrásvégeket visszaöltéssel rögzítsük. 
Vágjuk félbe a gumit, biztosítótűvel 
húzzuk be a gumiházba. Kényelmes 
csuklóbőségben varrjuk össze a két 
végét. Varrjuk be a nyílást.

Ujja bevarrása 13-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: az ujja és az 
eleje 7-es jelét illesszük egymásra, 
az ujja varrását az oldalvarrásra, az 
ujjakör jelölését a vállvarrásra. Húzzuk 
meg a behúzás alsószálát annyira, 
hogy az ujjakör a karkivágásba 
illeszkedjen. Egyenletesen osszuk el 
a bőséget. Férceljük és varrjuk be az 
ujját. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és az ujjakör 
ívén vasaljuk a felsőrészbe. 

WEBKANTEN

STOFFBRUCH
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34 - 42Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

34 - 42Stoff 140 cm 55 “

34 - 42

Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag 

140 cm széles bélés

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból. 
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