
119 Ruha dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Szoknya hossza: 75 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 2,00 m 140 cm 
széles elasztikus viszkózdzsörzé; 
rávasalható szövött közbélés; 80 – 
80 – 85 – 85 – 90 cm hosszú 1,5 cm 
széles gumi; 1 db kis gomb
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás és felhajtás
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
4 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
5 ujja 2x
6 zseblap 4x
7 szoknyarész, 
félbehajtott anyagból 2x
Vasaljunk közbélést az alátétre 
(3, 4 részek).  

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Tudnivalókat a rugalmas anyagok 
varrásáról ld.: http://burda.hu/burda_
praktikus/rugalmas-anyagok-varrasa/

Eleje kivágás 1-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az eleje kivágást az elejére, 1 jel, 
varrjuk rá a felső széle mentén. A 
ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
az ívelésnél vagdossuk be a tűzés 
vonaláig. Hajtsuk be az alátétet. 
Férceljük és vasaljuk le a szélét. 

Háta kivágás/ hasíték 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
a háta alátétet a hátára, 2 jel, 
gombostűzzük rá a kivágás és a háta 
hasíték mentén. Varrjuk az alátétet a 
kivágásra, a hasítékjelet varrjuk körbe, 
alul 2 öltést keresztben varrjunk. 
A tűzésvonalak között vágjuk be 
az anyagot. A ráhagyást vágjuk 7 
mm szélesre, az ívelésnél az öltésig 
vagdossuk be. Hajtsuk be az alátétet, 
férceljük és vasaljuk le a szélét.

Válla fércelése 3-as ábra
Az illesztési vonalon gombostűzzük 
a háta válla szélét az eleje szélére. Az 
ábra szerint férceljük össze a széleket.

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

Ujja 5-ös ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 

D szabásmintaív, piros kontúr
Kiszabandó részek: 1-7

befelé az ujját. Varrjuk össze az 
ujját, 5 jel. A ráhagyást tisztázzuk el, 
és vasaljuk szét. Az ujja felhajtását 
vasaljuk be, gombostűzzük meg, 
és kívülről ikertűvel 1,2 cm szélesen 
tűzzük le.

Ujja bevarrása 6-os ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: az ujja és az 
eleje 6-os jelét illesszük egymásra, 
az ujja varrását az oldalvarrásra, az 
ujjakör jelölését a válla jelölésére. 
Varrjuk be az ujját. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el. 

Szoknya/ zseblapok felvarrása  
7-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a zseblapokat a szoknyarészek 
zsebnyílásának szélére, a jelöléseket 
illesszük egymásra. Varrjuk fel 
a zseblapokat a varrásvégeken 
visszaöltéssel. Vasaljuk át a 
zseblapokat a felvarrás fölött az 
oldalvarrás felé. 

Oldalvarrás/ zsebek 8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a szoknyarészeket. 
Gombostűzzük és varrjuk össze az 
oldalvarrást, a jelölések között hagyjuk 
nyitva a zsebnyílást, a varrásvégeket 
visszaöltéssel rögzítsük. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 
A zseblapokat vasaljuk az egyik 
szoknyarészbe, gombostűzzük és 
varrjuk össze, a szélét összefogva 
tisztázzuk el. 

Szoknya felvarrása 9-es ábra
Színt színnel szemben húzzuk a 
szoknyarészt a felső részre úgy, hogy 
a zseblapok az elején feküdjenek. 
Gombostűzzük össze a széleket, 
7 jel, az oldalvarrásokat illesszük 
egymásra. A jelölt vonalon varrjuk fel 
a szoknyát. 
A ráhagyást összefogva tisztázzuk 
el, vasaljuk a felső részbe, és 
gombostűzzük le. 

Gumiház 10-es ábra
A szoknya felvarrása mentén 2 cm 
szélesen tűzzük le a felső részt, 

ezzel levarrjuk a ráhagyást, kis részt 
hagyjunk nyitva a gumi behúzásához. 
Biztosítótűvel húzzuk be a gumit, 
biztosítótűvel fogjuk össze a gumi 
két végét. Próbával ellenőrizzük a 
bőséget. Varrjuk össze a gumi két 
végét kényelmes bőségben. Varrjuk 
be a gumiház nyílását.

Háta hasíték záródása 11-es ábra
Készítsünk a gomb nagyságának 
megfelelő gombolóhurkot a hasíték 
egyik sarkába. Ehhez fogjunk 
össze néhány szálat és sűrű 
gomblyuköltéssel varrjuk körbe. 
Varrjuk fel a gombot a hasíték másik 
sarkába. 

A felhajtást az ujja felhajtásnál leírtak 
szerint varrjuk.
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Felfektetési rajz
140 cm széles anyag 

Szabás: a felfektetési rajz szerint színével befelé hajtott dupla 
anyagból. 



LETÖLTHETŐ 
SZÍNESBEN 

WWW.BURDA.HU

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9


