
118 Miniszoknya dd

Méret: 34, 38, 40, 42, 44
Hossza: 58 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,55 m 140 cm széles 
buklé; 1,30 m 140 cm széles bélés; 
rávasalható szövött közbélés; 0,85 m 
2 cm széles gyapjú tressz-szalag; 2 db 
gomb; 1 db 22 cm-es rejtett cipzár és 
hozzávaló varrógéptalp
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján 4 cm felhajtás, a 7-es rész már 
tartalmazza a ráhagyást
Szabás:
Buklé:
1 eleje szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  1x
2 oldalsó szoknyarész  2x
3 háta szoknyarész, 
félbehajtott anyagból  2x
4 eleje alátét, félbehajtott anyagból 1x
5 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
6 zseb 2x
7 ferdepánt a rojtokhoz 2x
Bélés: 
1, 2, 3 és 6 rész
Vasaljunk közbélést az alátétre (4, 5).  

Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés

1 Háta szűkítő
Hajtsuk össze a hátát színével befelé, 
a szűkítő vonalait illesszük egymásra. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
szűkítőt a felső szélétől a csúcsáig. 
Csomózzuk el a szálakat. Vasaljuk 
középre a háta szűkítőket.

2 Eleje szabásvonalvarrás
Színt színnel szemben fektessük az 
oldalsó szoknyarészeket az eleje 
szoknyarészre. Gombostűzzük 
és varrjuk össze az eleje 
szabásvonalvarrást, 1 jel. Tisztázzuk el 
és vasaljuk szét a ráhagyást. 

3 Zseb
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a bélés zseblapot a szoknya 
zseblapra. Varrjuk össze a szélét, 
az alsó szélén hagyjunk nyitva kis 
részt a kifordításhoz, a varrás végét 
visszaöltéssel rögzítsük. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le, az ívelésnél vagdossuk be. 
Fordítsuk ki és vasaljuk le a zsebet. 
Fektessük a tressz-szalagot az oldalsó 
és alsó széle köré, felső végét hajtsuk 
be a zseb felső szélénél. Férceljük 
és keskenyen varrjuk fel a szalagot, 
ekkor a belső szélét is fogjuk bele. Az 
illesztési vonalon férceljük és kézzel 
varrjuk a zsebet a szoknyarészre. 

4 Jobb háta szabásvonalvarrás
Színt színnel szemben fektessük a 
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háta szoknyarészt a jobb oldalsó 
szoknyarészre, gombostűzzük 
és varrjuk össze a jobb háta 
szabásvonalvarrást, 2 jel. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. Színt 
színnel szemben fektessük a háta 
alátétet az eleje alátétre, varrjuk össze 
a jobb szabásvonalvarrást a szoknyára 
szimmetrikusan, 3 jel. Vasaljuk szét a 
ráhagyást. Tisztázzuk el az alátét alsó 
szélét. 

5 Cipzár bevarrása/bal háta 
szabásvonalvarrás
Gombostűzzük a nyitott cipzárt 
felső oldalával lefelé a hasíték egyik 
szélére, a fogazat a jelölt varrásvonalon 
kezdődik. Cipzárbevarró talppal varrjuk 
fel az egyik cipzárpántot a hasítékjelig. 
Ugyanígy varrjuk fel a másik 
cipzárpántot a hasíték másik szélére.

6 Bal háta szabásvonalvarrás
Kissé húzzuk össze a cipzárt. 
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a szoknyarészeket. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a  bal 
háta szabásvonalvarrást az aljától a 
cipzárig, ehhez a cipzárpántok végét 
kissé húzzuk kifelé, a varrás végét 
visszaöltéssel rögzítsük. Vasaljuk szét 
a ráhagyást.

7 Bélésszoknya
Varrjuk össze és vasaljuk le a bélés 
szűkítőit és szabásvonalvarrását a 
szoknyához hasonlóan, ekkor a bal 
háta szabásvonalvarrást (a szoknyára 
szimmetrikusan) a hasítékjeltől az 
aljáig varrjuk. A ráhagyást tisztázzuk 
el és vasaljuk szét, a hasítékráhagyást 
vasaljuk be. Fonákoldalakkal szemben 
húzzuk a bélésszoknyát a szoknyába, 
a varrásokat illesszük egymásra. 
Férceljük össze a felső szélét. A hasíték 
szélét kézzel varrjuk a cipzárpántokra.

8 Szoknya felső széle / alátét
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a szoknya felső szélére, 
a varrásokat illesszük egymásra. Az 
alátét végét a hasítéknál hajtsuk be. 
Varrjuk az alátétet a felső szélére. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, hajtsuk 
fel az alátétet. A ráhagyást vasaljuk az 
alátétbe, és szorosan a varrás mellett 
varrjuk rá. 

9 Alátét befordítása
Az alátétet hajtsuk be, kézzel varrjuk 
a cipzárpántokra. Az alátét alsó 
szélét kézzel varrjuk a bélésszoknya 
szabásvonalvarrásaira.

10 Felhajtás / bélés felhajtása
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, a jelölt 
vonalon vasaljuk be és gombostűzzük 
meg. Laza kézi öltésekkel varrjuk le a 
szoknya felhajtását. 
A bélés alsó szélét 3 cm szélesen 
(ráhagyás 1,5 cm) vasaljuk be, felére 
behajtva tűzzük le, így a ruhánál  
1,5 cm-rel rövidebb lesz. 

11 Rojtos szegély
Gombostűzzük a ferdepántot (7) a 
szoknya alsó szélére úgy, hogy 1 cm-
rel nyúljon túl a szélén, az oldalrészek 
közepénél kezdjük és fejezzük be. A 
pánt két vége 2 cm-rel takarja egymást. 
Cikcakköltéssel varrjuk fel a pántot 
a középvonalán. A pánt felső és alsó 
szélét rojtozzuk ki (előtte végezzünk 
próbát kis maradék anyagon). Varrjuk 
fel a díszgombokat a zsebekre.

Gr. 34
Gr. 36
Gr. 38
Gr. 40
Gr. 42
Gr. 44

140 cm széles bélés

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Futter 140 cm 55 “WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Futter 140 cm 55 “

Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag

Szabás: színével 
befelé hajtott dupla 
anyagból
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