
Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 92 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,50 m 140 cm 
széles kevert szálas anyag; 0,90 m  
140 cm széles bélés; rávasalható 
szövött közbélés; 9 db gomb
Másoljuk le a szabásmintaívről. A 
gombok és gomblyukak jelölése a 6-os 
részben = 34-es méret. Többi méret: 
az alsó helye minden méretnél azonos, 
a felsőt csúsztassuk felfelé, a többit 
egyenletes közönként jelöljük be.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján 4 cm felhajtás
Szabás:
Ruhaanyag:
1 eleje  2x
2 oldalrész 2x
3 háta, félbehajtott anyagból  1x
4 eleje szoknyarész  2x
5 háta szoknyarész, 
félbehajtott anyagból 1x
6 gomboláspánt 2x
Bélés: 
1 eleje  2x
2 oldalrész 2x
3 háta, félbehajtott anyagból  1x
Vasaljunk közbélést a 
gomboláspántra (6).  
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés

1 Szűkítők
Hajtsuk össze az elejét és a 
hátát színével befelé a szűkítők 
középvonalán. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a szűkítőket az alsó 
szélétől a csúcsáig. Csomózzuk el a 
szálakat. Az eleje szűkítőket vágjuk fel 
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a középvonalán a csúcsa előtt 2 cm-ig, 
a ráhagyást vágjuk keskenyre, vasaljuk 
szét, a csúcsát vasaljuk el. Vasaljuk 
középre a háta szűkítőket.

2 Szabásvonalvarrás
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az oldalrészeket az 
elejére, 2 varrásjel. Vágjuk be az 
eleje ráhagyását a jelölésnél (nyíl). 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és a 
bevágásig vasaljuk szét. Varrjuk össze 
a háta szabásvonalvarrását, 3 varrásjel. 
Vasaljuk szét a ráhagyást.

3 Bélés varrása
Varrjuk össze a bélés felsőrész szűkítőit 
és varrásait a ruhához hasonlóan, 
a ráhagyást is annak megfelelően 
vasaljuk. Vasaljuk be a válla ráhagyását.
 
4 Felső rész bélelése
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
bélést a ruha felső részre, a varrásokat 
illesszük egymásra, a ruha vállvarrása 
kiáll. Gombostűzzük és varrjuk össze az 
eleje és háta kivágást és a karkivágást. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vagdossuk be. Fordítsuk ki a 
felső részt. Férceljük össze és vasaljuk 
le a széleket.

5 Vállvarrás
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a ruha vállvarrását,  
1 jel, a varrásvégeken visszaöltéssel. 
A ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre, 
csúsztassuk a bélés alá, és vasaljuk 
szét. A bélés vállát apró kézi öltésekkel 
varrjuk össze. 

6 Szoknyarész varrása
Varrjuk össze a szoknya szűkítőit a 
felső szélétől a csúcsáig. Csomózzuk 
el a szálakat. Vasaljuk a szűkítőket 
az eleje és háta közepe felé. Színt 
színnel szemben fektessük az eleje 
szoknyarészt a háta szoknyarészre, 

varrjuk össze az oldalát, 4 varrásjel. 
A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. 

7 Szoknyarész felvarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a szoknyát a felső részre, a szűkítőket 
illesszük egymásra. Varrjuk fel a 
szoknyát, 5 jel, a bélést ekkor ne fogjuk 
a varrásba. A ráhagyást vágjuk le 7 mm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk a felsőrészbe. 

8 Bélés belső varrása
Simítsuk a bélést a szoknya felvarrása 
fölé, behajtva gombostűzzük meg. Az 
eleje szélét férceljük le, az alsó szélét 
kézzel varrjuk a szoknya felvarrására.

9 Felhajtás 
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
vasaljuk be és laza kézi öltésekkel 
varrjuk le. Csak 1-2 szálat vegyünk a 
tűre, hogy kívülről láthatatlan maradjon 
az öltés.

10 Gomboláspánt
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
pántot a ruha eleje szélére, a ráhagyás 
a felső és alsó szélén kiáll. Varrjuk fel a 
pántot. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
és vasaljuk a pántba. Vasaljuk be a pánt 
másik hosszanti szélének ráhagyását. 
A hajtásvonalon hajtsuk be a pántot 
színével befelé. Varrjuk össze a felső 
és alsó szélét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk le.

11 Gomblyukak és gombok
Fordítsuk ki a gomboláspántot, belső 
szélét férceljük a felvarrásra. Vasaljuk 
le, kívülről keskenyen tűzzük körbe a 
pántot, ekkor a belső szélét is fogjuk 
a varrásba. A jelölés szerint varrjunk a 
gomb méretének megfelelő hosszanti 
gomblyukakat a jobb pántba, varrjuk 
fel a gombokat a bal pántra a megfelelő 
helyekre.

105 Ruha 
 



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

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

34 - 44
Futter  140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Stoff   140 cm 55 “

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással 
A szabásmintaív: 1- 6

Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag

140 cm széles bélés

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.

A modell színes leírása 
INGYEN LETÖLTHETŐ 
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