
118 Ruha ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza deréktól: 84 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 3,15 m 140 cm széles 
nyomott mintás viszkóz; rávasalható 
szövött közbélés; 1 db kis gomb; 4 db 
felvarrható patent; 4,95 – 5,10 – 5,21 
– 5,30 – 5,45 m szatén paszpólszalag
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben, a  
10-es ráhagyását a szabásminta már 
tartalmazza
Szabás:
 1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
 2 háta, félbehajtott anyagból 1x
 3 eleje alátét, 
félbehajtott anyagból 1x
 4 háta alátét, 
félbehajtott anyagból 1x
5 szoknyarész, 
félbehajtott anyagból 2x
6 aljapánt, félbehajtott anyagból 2x
7 ujja felsőrész 2x
8 ujja alsórész 2x
9 kézelő 4x
10 ujjahasíték alátéte 2x
Vasaljunk közbélést az eleje és háta 
alátétre (3 és 4 rész), valamint a külső 
kézelőre (2x 9 rész).

Varrás
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés

1 Mellszűkítő 
Hajtsuk össze az elejét színével 
befelé a szűkítő középvonalán. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
szűkítő vonalait a szélétől a csúcsáig. 
A csúcsában csomózzuk el a szálakat. 
Vasaljuk lefelé a szűkítőt.

2 Vállvarrás 
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát, 1 varrásjel, a 
háta válla szélét közben tartsuk be. 
A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. Varrjuk össze az alátét vállát is,  
7 varrásjel. A ráhagyást vasaljuk szét, 
az alátét külső szélét tisztázzuk el. 

3 Nyakkivágás/ hasíték 
Színt színnel szemben fektessük az 
alátétet a kivágásra, a vállvarrásokat 
illesszük egymásra. Gombostűzzük az 
alátétet a ruhára a kivágás és a háta 
hasíték körül. Varrjuk fel az alátétet 
a kivágás és a háta hasíték jelölése 
mentén, a háta hasíték alján 2 öltést 
keresztben varrjunk. A tűzésvonalak 
között vágjuk be a hasítékot. A 
ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, az 
íveléseknél vagdossuk be, a sarkokon 
ferdén vágjuk le. 

4 Hasíték gombolása 
Hajtsuk be az alátétet. Férceljük és 
vasaljuk le a szélét. Az alátét belső 
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szélét öltsük a vállvarrás ráhagyására. 
Készítsünk cérnahurkot a háta hasíték 
egyik szélére. Ehhez néhány szálat 
varrjunk körül sűrű gomblyuköltéssel. 
Varrjuk fel a gombot a hasíték másik 
szélére. 

5 Oldalvarrás/ paszpól 
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze az oldalvarrást, 3 
varrásjel. A ráhagyást tisztázzuk el 
és vasaljuk szét. Férceljük a paszpólt 
felső oldalával lefelé az alja szélére, 
a paszpól sima széle a ráhagyáson, 
bordája befelé néz. A paszpól végét 
az ábra szerint hajtsuk lefelé az 
oldalvarrásnál és férceljük le. 

6 Szoknya/ aljapánt 
Férceljük a paszpólt az aljapánt felső 
szélére a már leírt módon. Színt 
színnel szemben gombostűzzük 
és szorosan a paszpól bordája 
mellett, cipzárbevarró talppal 
varrjuk az aljapántot a szoknya alsó 
szélére, 2 varrásjel. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
a szoknyarészbe. Színt színnel 
szemben fektessük egymásra a 
szoknyarészeket, varrjuk össze az 
oldalvarrást, a paszpól végeit ekkor 
illesszük egymásra. A ráhagyást 
tisztázzuk el és vasaljuk szét. 

7 Szoknya behúzása 
A szoknya felső szélének behúzásához 
a jelölt varrásvonal mindkét oldalán 
nagy öltéshosszal varrjunk végig, az 
oldalvarrásoknál szakítsuk meg a 
varrást, a szálakat hosszúra hagyva 
vágjuk el. Húzzuk meg az alsószálat 
az eleje és háta felsőrész alsó 
szélének bőségére. Csomózzuk el a 
szálakat, egyenletesen osszuk el a 
bőséget. 

8 Szoknya felvarrása 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a szoknyát a felsőrészre, az 
oldalvarrásokat illesszük egymásra. A 
behúzás vonalai között cipzárbevarró 
talppal varrjuk fel a szoknyát. A 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk a felsőrészbe. A behúzás 
kívülről látszó szálait húzzuk ki.

9 Ujjarészek összevarrása 
Az ujjakör betartásához nagy 

öltéshosszal varrjunk végig a jelölések 
között a jelölt varrásvonal mindkét 
oldalán. Férceljük a paszpólt az 
ujja felsőrész alsó szélére a már 
leírt módon. Színt színnel szemben 
gombostűzzük és a cipzárbevarró 
talppal varrjuk az ujja alsórészt az ujja 
felsőrészre, 5 varrásjel. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
felfelé. 

10 Ujjahasíték 
A bevágás vonalán vágjuk be 
az ujja alsó szélét. A bevágást 
húzzuk szét egyenesre, és az ábra 
szerint gombostűzzük és varrjuk 
a hasítékalátétre. A felvarrás fölött 
vasaljuk át az alátétet. Hajtsuk be az 
alátétet, és behajtva gombostűzzük 
és varrjuk a felvarrásra. Színt színnel 
szemben hajtsuk össze a hasítékot, 
felső végében az ábra szerint ferdén 
tűzzük le az alátétet. A hasíték eleje 
szélén fordítsuk be, és férceljük le az 
alátétet.

11 Ujja varrása 
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé az ujját. Varrjuk össze, 
4 varrásjel. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk oldalra. Az ujja alsó szélét 
húzzuk be a kézelő bőségére, ld. 
7-es ábra. Csomózzuk el a szálakat, 
egyenletesen osszuk el a bőséget.

12 Kézelő 
Férceljünk paszpólt a közbéléssel 
megerősített kézelő szélére, a paszpól 
sima szélét a sarkokon vágjuk le, 
végeit hajtsuk ki. A sima kézelő 
(közbélés nélküli) felvarrási szélén 
vasaljuk be a ráhagyást. Színt színnel 
szemben gombostűzzük össze a 
kézelő részeit. Cipzárbevarró talppal 
varrjuk össze a széleket az ábra 
szerint. A ráhagyást ferdén vágjuk le 
a sarkokon. Fordítsuk ki, férceljük és 
vasaljuk le a kézelőt.

13 Kézelő felvarrása 
Színt színnel szemben varrjuk a 
közbéléssel megerősített kézelőt az 

ujja alsó szélére, a varrásvégeket 
visszaöltéssel rögzítsük. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, és vasaljuk a 
kézelőbe. A kézelő belső szélét 
gombostűzzük és kézzel varrjuk a 
felvarrásra. Varrjuk fel a patentokat a 
jelölés szerint a felsőrészeket a kézelő 
eleje szélén belülre. 

14 Ujja bevarrása 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: illesszük 
egymásra az ujja- és oldalvarrást, az 
ujja és eleje 6-os jelét, az ujjakör jelét 
a vállvarrásra. Húzzuk meg a behúzás 
alsószálát, hogy az ujja a karkivágásba 
illeszkedjék. Varrjuk be az ujját. A 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el, és 
az ujjakör ívén vasaljuk a felsőrészbe. 

15 Felhajtás 
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be, és gombostűzzük meg. 
Az aljapánt alsó szélét 1 cm szélesen 
tűzzük le, ezzel a felhajtást is levarrjuk. 

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