
115 Ceruzaszoknya   dd

Méret: 34, 38, 40, 42, 44
Hossza: 58 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,35 m 140 cm 
széles elasztikus pamutanyag;  
0,70 m 140 cm széles bélés; 
rávasalható szövött közbélés; 1 db 
22 cm-es rejtett cipzár és hozzávaló 
varrógéptalp
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján 4 cm felhajtás (1, 2 és 3-as rész)
Szabás:
Pamutanyag:
1 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
2 háta szoknyarész  2x
3 eleje oldalsó szoknyarész  2x
4 öv, félbehajtott anyagból 1x
Bélés: 
1 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
2 háta szoknyarész a bélés vonaláig 2x
Vasaljunk közbélést az övre (4).  
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés

1 Szűkítő
Hajtsuk össze a hátát színével befelé a 
szűkítő középvonalán. Gombostűzzük 
és varrjuk össze a szűkítőt a felső 
szélétől a csúcsáig. Csomózzuk el a 
szálakat. Ugyanígy varrjuk össze az 
eleje szűkítőket is. Vasaljuk középre az 
eleje és hát szűkítőket.

2 Eleje oldalsó szoknyarész
Tisztázzuk el a rászabott alátétet, 
a hajtásvonalon hajtsuk ki, 
gombostűzzük meg, és tűzzük le 
az eleje szélén, a varrásvégeken 
visszaöltéssel. Vasaljuk be és férceljük 
le az alátétet és folytatólag az eleje széle 
ráhagyását. Felső szélét (=zsebnyílás)  
7 mm szélesen tűzzük le.

3 Eleje oldalsó szoknyarész 
felvarrása
Az illesztési vonalon gombostűzzük 
az eleje oldalsó szoknyarészt 
fonákoldalával az eleje szoknyarész 
színére. Férceljük össze az oldalsó 
széleket. Az eleje szélét férceljük fel, 
és 7 m szélesen tűzzük le. Varrjuk le a 
zseb alját vízszintesen a jelölés szerint, 
a varrásvégeken visszaöltéssel.

4 Oldalvarrás
Színt színnel szemben fektessük 
a háta szoknyarészeket az eleje 
szoknyarészre, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalvarrást, 1-es 
varrásjel. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk a hátába.

5 Öv
Színt színnel szemben gombostűzzük 

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással 
A szabásmintaív: 1- 4
Felfektetési rajzok

Varróiskola kezdo“knek

és varrjuk az övet a szoknya felső 
szélére. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
és vasaljuk az övbe.

6 Cipzár bevarrása
Tisztázzuk el a háta szoknyarészek 
ráhagyását. Gombostűzzük a 
nyitott cipzárt felső oldalával lefelé 
a hasíték egyik szélére, a fogazat 
az öv hajtásvonalánál kezdődik. 
Cipzárbevarró talppal varrjuk fel az 
egyik cipzárpántot a hasítékjelig. 
Ugyanígy varrjuk fel a másik 
cipzárpántot a hasíték másik szélére.

7 Háta középvarrás/ lépéshasíték
Kissé húzzuk össze a cipzárt. Színt 
színnel szemben fektessük egymásra 
a háta szoknyarészeket. varrjuk össze 
a háta középvarrást a lépéshasítéktól 
a cipzár aljáig, ehhez a cipzárpántok 
végét kissé húzzuk kifelé, a varrás 
végét visszaöltéssel rögzítsük. Vasaljuk 
szét a háta középvarrás ráhagyását, a 
lépéshasíték ráhagyását vasaljuk be.

8 Bélésszoknya
Varrjuk össze és vasaljuk le a bélés 
szűkítőit és oldalvarrását a szoknyához 
hasonlóan. A hasítékjelek között 
varrjuk össze a háta középvarrást. A 
ráhagyást tisztázzuk el és vasaljuk 
szét, a hasítékráhagyást vasaljuk be. 
Fonákoldalakkal szemben húzzuk a 
bélésszoknyát a szoknyába, férceljük 
az öv felvarrására. A hasíték szélét 
kézzel varrjuk a cipzárpántokra.

9 Öv befordítása
Az övet tisztázzuk el, a hajtásvonalon 
hajtsuk be, simítsuk a felvarrásra, és 
gombostűzzük meg. Kívülről a felvarrás 
hornyában tűzzük le, ezzel az öv belső 
szélét és a bélést is levarrjuk. 7 mm 
szélesen tűzzük le az öv felső szélét és 
felvarrását. Kézzel varrjuk az öv hátsó 
szélét a cipzárpántokra.

10 Felhajtás /lépéshasíték
Hajtsuk ki a hasítékalátétet. A 
felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be és gombostűzzük meg. 
Laza kézi öltésekkel varrjuk le a 
szoknya felhajtását. Hajtsuk vissza 
a hasítékalátétet és kézzel varrjuk a 
felhajtásra. Vasaljuk le a széleket. A 
hasítékalátét felső szélét gombostűzzük 
a háta szoknyarészekre, a jelölés szerint 
kívülről tűzzük le ferdén, a szálakat 
húzzuk be, és belül csomózzuk el.

11 Bélés felhajtása
A bélés hasítékráhagyását simítsuk 
ki. A bélés alsó szélét  3 cm szélesen 
(ráhagyás 1,5 cm) vasaljuk be, felére 

behajtva keskenyen tűzzük le, így 
a ruhánál 1,5 cm-rel rövidebb lesz. 
Hajtsuk be a hasítékráhagyást. A 

bélést kézzel varrjuk a szoknya 
hasítékráhagyására. 
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140 cm széles anyag 140 cm széles bélés

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból
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