
Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza deréktól: 56 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 2,35 m 140 cm széles 
dzsörzé; 0,50 m 1 cm széles gumi; 1,05 
– 1,05 – 1,10 – 1,10 – 1,15 m 4 cm 
széles gumi; dzsörzé- és ikertű
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, alján 3 cm 
felhajtás
Szabás:
1 eleje, félbehajtott anyagból 1x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 ujja 2x
4 fodor 2x

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe

1 Oldalvarrás/ ujja varrása
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalvarrást, 1 jel. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 
Hajtsuk félbe az ujját, színével befelé. 
Varrjuk össze az ujját, 2 jel. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét.  

2 Ujja bevarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, 4 jel. Ekkor 
illesszük egymásra az ujja- és 
oldalvarrást, valamint az ujja és 
eleje 3-as jelét. Varrjuk be az ujját. A 
ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
összefogva tisztázzuk el, és a hónaljív 
kezdetéig vasaljuk az ujjába.
 
3 Kivágás/ gumiház
A rászabott alátétet tisztázzuk el, és 
a jelölt hajtásvonalon hajtsuk be, és 
gombostűzzük le. A jelölés szerint 

4,2 cm szélesen, kívülről tűzzük le 
az alátétet, kis nyílást hagyjunk a 
gumi behúzásához, a varrás végét 
visszaöltéssel rögzítsük.

4 Gumi behúzása
Biztosítótűvel húzzuk be a szélesebb 
gumit, kész bőség: 96 – 99 – 103 – 106 
– 110 cm. Kézzel varrjuk össze a gumi 
végét, varrjuk be a nyílást.

5 Ujja gumibehúzása
Az ujja alsó szélét tisztázzuk el, vasaljuk 
be, és 1,2 cm szélesen tűzzük le, kis 
nyílást hagyjunk a gumi behúzásához, 
visszaöltéssel rögzítsük a varrás végét. 
Csuklóbőség + 2 cm hosszt vágjunk 
le a keskenyebb gumiból, húzzuk be a 
gumiházba, és varrjuk össze a végét. 
Varrjuk be a nyílást.

6 Fodor 
Varrjuk össze a fodor oldalvarrását. A 
ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk szét. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a fodrot a ruha alsó szélére, 
az oldalvarrásokat illesszük egymásra. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
felfelé. 

7 Felhajtás 
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be és gombostűzzük meg. 
Kívülről, ikertűvel 2,5 cm szélesen 
tűzzük le. 
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B szabásmintaív, kék kontúr
Kiszabandó részek: 1- 4

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: a felfektetési rajz szerint, színével befelé hajtott dupla 
anyagból. A 3-as részt utoljára, kihajtott anyagból szabjuk.
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