
117 Szoknya dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 80 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,30 m 140 cm széles 
rugalmas pamutanyag; rávasalható 
szövött közbélés; 1 db 18 cm-es 
cipzár; 2 db felvarrható horgaskapocs
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 4 cm 
felhajtás 
Szabás:
1 eleje szoknyarész 2x
2 háta szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
3 öv, félbehajtott anyagból  1x
4 alámenet  1x
5 zseb 2x
6 zseb, félbehajtott anyagból  2x
7 zsebfedő  4x
Vasaljunk közbélést az öv és a 
zsebfedő külső részére (3, 6). 
Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

Eleje középvarrás/ hasíték 
1-es ábra 
Tisztázzuk el az eleje szoknyarészek 
eleje szélért és a rászabott 
alátétét. Színt színnel szemben és 
középvonalon illesztve fektessük 
egymásra a szoknyarészeket. Férceljük 
össze a középvarrást felülről az aljáig, a 
cipzáras hasítékot és a lépéshasítékot 
is. A hasítékjelek (nyíl) között varrjuk 
össze a középvarrást, a varrásvégeken 
visszaöltéssel.
Eleje lépéshasíték  2-es ábra
A ráhagyást és a hasítékalátétet 
vasaljuk a jobb szoknyarészbe. A 
hasítékalátéten a bal szoknyarész 
ráhagyását vasaljuk be, és varrjuk le. 
A hasítékalátétet férceljük le felül a 
jobb szoknyarészre. Kívülről a jelölt 
ferde tűzésvonalon varrjuk le, a fércet 
távolítsuk el.
Cipzár  3-as ábra
Férceljük le a jobb szoknyarészen az 
alátétet. A bal szoknyarész alátétét  
7 mm szélesen hagyjuk alámenetként 
kiállni a cipzár takarásáért. Hajtsuk 
be és férceljük le a maradék alátétet. 
Vasaljuk le a széleket. A hasíték bal 
szélét szorosan a fogazat mellett 
férceljük a cipzárpántra, és keskenyen 
varrjuk rá. 
Cipzár  4-es ábra
Húzzuk össze a cipzárt. Középvonalon 
illesztve gombostűzzük össze a 
hasítékot. A hasíték jobb szélének 
alátétét belülről férceljük és varrjuk fel 
a cipzárpántra, ekkor a szoknyát ne 
fogjuk bele. 
Hasíték letűzése/ hajtások 
5-ös ábra
A jelölés szerint tűzzük le a jobb eleje 
szoknyarészt a hasíték szélén, ekkor az 
alátétet is fogjuk bele. A jelölés szerint a 

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív: 1-4
B szabásmintaív: 5 és 6

nyíl irányába rakjuk be és férceljük le a 
szoknya felső szélének hajtásait.
Alámenet  6-os ábra
A külön szabott alámenetet (4) a 
hajtásvonalon hajtsuk össze színével 
befelé, alsó szélét varrjuk össze. 
Fordítsuk ki, vasaljuk le az alámenetet. 
Nyitott széleit összefogva tisztázzuk el. 
Gombostűzzük az alámenetet a hasíték 
bal széle alá, az eltisztázott nyitott 
széleket a cipzárpánt alá toljuk. Varrjuk 
fel az alámenetet pontosan a cipzár 
tűzésvonalán. Belülről kézzel varrjuk az 
alámenetet a rászabott alátétre. 
Háta szűkítők/ oldalvarrás 
7-es ábra
Gombostűzzük és felülről a csúcsáig 
varrjuk össze a háta szűkítőit, a 
csúcsában csomózzuk el a szálakat. 
A szűkítőket vasaljuk a háta közepe 
felé. Színt színnel szemben fektessük 
az eleje szoknyarészt a háta 
szoknyarészre, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalvarrást, 1 jel. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét.
Oldalzseb  8-as ábra
Tisztázzuk el a zseb szélét. A 
hajtásvonalon vasaljuk be a zseb 
felső szélét.  A zseb oldalsó és alsó 
széleinek ráhagyását vasaljuk be, majd 
a hajtásvonalon még egyszer vasaljuk 
be. Simítsuk ki a rászabott alátétet.
Zseb felvarrása  9-es ábra
Hajtsuk össze színével befelé a zseb 
sarkait úgy, hogy az oldalsó szélek 
alátéte az alsó szélének alátétére 
feküdjön. Varrjuk össze a sarkokat, 
a varrásvégeken visszaöltéssel. 
Hajtsuk be az alátétet. Az illesztési 
vonalon gombostűzzük és keskenyen 
varrjuk fel a zsebet az oldalvarrás 
fölött a szoknyára. A zseb felső sarkát 
gombostűzzük a zseb a felvarrására, 2 
cm hosszan tűzzük le az oldalsó szélét, 
a varrásvégeken visszaöltéssel.
Zsebfedő  10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
közbéléssel megerősített zsebfedőket 
a közbélés nélkülire, az ábra szerint 
varrjuk össze a széleket. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. A zsebfedőt fordítsuk ki, 
vasaljuk le, keskenyen és 7 mm 
szélesen tűzzük le. A felvarrási szélén 
vágjuk le a ráhagyást 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el. A zseb felső 
szélétől 7 mm-re gombostűzzük és  
7 mm szélesen varrjuk fel a zsebfedőt 
a szoknyára, a varrásvégeken 

visszaöltéssel. Vasaljuk lefelé a 
zsebfedőt, felső szélét 7 mm szélesen 
tűzzük le.
Öv  11-es ábra
Színt színnel szemben és középvonalon 
illesztve varrjuk fel az övet a szoknya 
felső szélére, 2 jel, az öv jobb vége 
ekkor kiáll. A ráhagyást vágjuk le  
7 mm szélesre, és vasaljuk az övbe. A 
hajtásvonalon hajtsuk félbe színével 
befelé az övet. Az öv alsó szélének 
ráhagyását elöl hajtsuk be. Varrjuk 
össze az öv eleje szélét. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. 
Öv befordítása  12-es ábra
Fordítsuk ki az övet, vasaljuk le a 
szélét. Belső szélét behajtva férceljük a 

felvarrásra úgy, hogy 2 mm-rel nyúljon 
azon túl. Kívülről, az öv felvarrásában 
tűzzük le a belső szélét is aláfogva. 
vasaljuk le az övet.
Horgas kapocs  13-as ábra
Varrjunk egy horgot az öv jobb eleje 
végébe belül a cipzár fölé, a másikat az 
öv végébe. Varrjuk fel a hozzátartozó 
részeket az öv bal végére.
Felhajtás  14-es ábra
Hajtsuk ki a lépéshasíték alátétét. A 
felhajtást tisztázzuk el, vasaljuk be, 
és gombostűzzük le. Laza, láthatatlan 
kézi öltésekkel varrjuk le a felhajtást. 
A lépéshasíték alátétét hajtsuk ismét 
be, öltsük a felhajtásra, vasaljuk le a 
szoknya alsó szélét.

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff  140 cm 55 “

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével 
befelé hajtott dupla 
anyagból.
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