
104 Miniruha  dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 100 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 3,20 m 140 cm 
széles viszkóz; 0,50 – 0,50 – 0,55 – 
0,55 – 0,55 m 7 mm-es gumi
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, nincs 
ráhagyás az eleje, háta és ujja felső 
szélén (=kivágás), valamint a 3-as 
részen
Szabás:
1 eleje  2x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 ferdepánt a 
nyakkivágáshoz,félbehajtott 
anyagból  1x
4 ujja  2x
5 felső szoknyarész,
félbehajtott anyagból  2x
6 középső szoknyarész,
félbehajtott anyagból  2x
7 alsó szoknyarész,
félbehajtott anyagból  2x
Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe

Eleje középvarrás/ hasíték  1 - e s 
ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra az eleje részeket, férceljük 
össze a középvarrást, a hasítékot 
is férceljük össze. Varrjuk össze a 
középvarrást a hasítékjeltől lefelé, 
a varrásvégeken visszaöltéssel. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét, a kivágásnál férceljük le. Bontsuk 
ki a hasíték fércelését, keskenyen 
tűzzük le a hasíték két szélét.

Oldalvarrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze az oldalvarrást, 1 
jel. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
oldalra.

Ujja 3-as ábra
Az ujja szűkítőjét gombostűzzük és 
varrjuk össze felülről a csúcsáig. A 
csúcsában csomózzuk el a szálakat. 
A ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
hátra. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé az ujját. Varrjuk össze 
az ujja varrását, 2 jel. A ráhagyást 
vágjuk le 7 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk oldalra.

Ujja gumibehúzása 4-es ábra
Az ujja alsó szélének ráhagyását 
vasaljuk be, és 5 mm szélesen 
behajtva gombostűzzük meg. 
Keskenyen varrjuk le a varrásvégeken 
visszaöltéssel, a gumi behúzásához 
hagyjunk kis nyílást az ujja varrásánál. 

C szabásmintaív, piros kontúr
Kiszabandó részek: 1-7

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

Vágjuk két egyenlő darabra a gumit, 
biztosítótűvel húzzuk be az ujja 
aljába. Kényelmes csuklóbőségben 
varrjuk össze a két végét, varrjuk be a 
gumiház nyílását. 

Ujja bevarrása 5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az ujját a karkivágásba, 3 
jel, ekkor az ujja és az eleje 4-es jelét 
illesszük egymásra, az ujja varrását 
az oldalvarrásra. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk 
el, és felülről a hónaljív kezdetéig 
vasaljuk az ujjába.

Kivágás behúzása 6-os ábra
Nagy öltéshosszal varrjunk végig 
kétszer a jelölések között: a kivágás 
szélétől 7 mm-re és 5 mm-rel ez alatt. 
Húzzuk meg az alsó szálat az elején 
7 – 7,5 – 8 – 8 – 8,5 cm-re, a hátán 
11 – 11,5 – 12 – 12,5 – 13 cm-re, az 
ujján 12 – 12 – 12 – 12,5 – 12,5 cm-re. 
Csomózzuk el a szálakat. 

Kivágás szegése 7-es ábra
Jelöljük be a háta és a ferdepánt 
(3) közepét. Színt színnel szemben 
és középvonalban illesztve 
gombostűzzük a ferdepántot a 
kivágásra, a pánt az eleje hasítéknál 
megkötőként kiáll. Varrjuk fel a pántot 
1 cm szélesen a varrásvégeken 
visszaöltéssel. 

Megkötők 8-as ábra
Az eleje hasítéknál kilógó ferdepántot 
hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé. Gombostűzzük össze a szélét, 
és a hajtástól 1 cm-re varrjuk össze. 
Hagyjuk hosszúra a szálat elvágásnál, 
fűzzük stoppolótűbe, csomózzuk rá, 
és fokával előre toljuk be a hurkába, 
így fordítsuk színére a megkötőt. 

Ferdepánt levarrása 9-es ábra
Hajtsuk át a ferdepántot a felvarrás 
fölött a kivágásba, behajtva férceljük 
és kézzel varrjuk a felvarrásra. A pánt 
két végét toljuk be, és öltsük össze.

Szoknyarészek 10-es ábra
Színt színnel szemben varrjuk össze 
a felső, középső és alsó szoknyarész 
oldalvarrását. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk 
el, és vasaljuk oldalra. Az alsó 
szoknyarész alsó szélét tisztázzuk 
el, vasaljuk be, és varrjuk le a 
felhajtásráhagyást. 

Szoknyarészek behúzása 
11-es ábra 
Nagy öltéshosszal varrjunk végig 
kétszer a szoknyarészek felső szélén 
a jelölt varrásvonal mindkét oldalán, 
az oldalvarrásoknál szakítsuk meg a 
varrást, és hagyjuk nyitva a szálakat. 
Húzzuk be az alsó szoknyarészt a 
középső rész alsó szélének bőségére. 
Színt színnel szemben varrjuk fel az 
alsó szoknyarészt a középső aljára, 
az oldalvarrásokat illesszük egymásra. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
felfelé. Ugyanígy húzzuk be és varrjuk 
fel a középső szoknyarészt a felső 
aljára.

Szoknya felvarrása 12-es ábra
Húzzuk be a felső szoknyarész felső 
szélét a felsőrész alsó szélének 
bőségére. Színt színnel szemben 
gombostűzzük a szoknyát a felső 
részre, az oldalvarrásokat illesszük 
egymásra. A behúzás szálai között 
varrjuk fel a szoknyát. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk a felső 
részbe.

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott anyagból. 
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